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Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή 
 

Χαρακτηριστικά της ατοµικής επιχείρησης 
 

 Η ατοµική επιχείρηση αποτελείται από ένα φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο ασκεί τη δραστηριότητά της (γεωργική, βιοτεχνική, εµπορική ή 
βιοµηχανική). Για παράδειγµα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος έχει κατάστηµα 
πώλησης ζαχαρωτών. 

 

 Η ατοµική επιχείρηση δεν έχει νοµική προσωπικότητα. Το φυσικό 
πρόσωπο ενεργεί στο όνοµά του και για λογαριασµό του και αναλαµβάνει 
όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων. Αυτό πρακτικά 
σηµαίνει ότι ευθύνεται ο ίδιος για τυχόν χρέη της επιχείρησης σε δανειστές 
(τράπεζες, ιδιώτες κ.λ.π.). 

 
 Η ατοµική επιχείρηση συστήνεται µε την υποβολή δήλωσης έναρξης 

εργασιών στην αρµόδια εφορία, την απόκτηση ΑΦΜ και την θεώρηση των 
προβλεπόµενων βιβλίων και στοιχείων 

 

 Για να ξεκινήσει κανείς ατοµική επιχείρηση δεν απαιτείται κανένας 
νοµικός τύπος (π.χ. καταστατικό, συµβολαιογραφικό έγγραφο κ.λ.π.). Το 
µόνο που χρειάζεται, είναι ουσιαστικά η απόφαση του να ξεκινήσει κανείς τη 
δική του επιχείρηση, να κάνει µε απλά λόγια «τη δική του δουλειά». 

 

 Στην ατοµική επιχείρηση δεν υπάρχει ελάχιστο κατώτατο όριο 
κεφαλαίου, ούτε υποχρέωση καταβολής κεφαλαίου, αν όµως ο 
επιχειρηµατίας καθορίσει κάποιο κεφάλαιο, οφείλεται ο φόρος 
συγκέντρωσης κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.), που ανέρχεται σε 1% επί του 
δηλωθέντος κεφαλαίου 

 
 

 Η ατοµική επιχείρηση παύει είτε οποτεδήποτε µε απόφαση του φυσικού 
προσώπου – φορέα της, είτε µε το θάνατό του καθώς επίσης και σε 
περίπτωση κήρυξής του σε πτώχευση, ή θέσης του σε δικαστική αντίληψη. 
Σε περίπτωση παύσης λόγω ατοµικής πρωτοβουλίας υποβάλλεται στην 
αρµόδια ∆ΥΟ δήλωση διακοπής ή οριστικής παύσης εργασιών, ενώ σε 
περίπτωση θανάτου τη δήλωση αυτή υποβάλλουν οι κληρονόµοι. Για τη 
συνέχιση της ίδιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα πρέπει ο/οι 
κληρονόµος/οι να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σύσταση ατοµικής 
επιχείρησης καθώς και να υποβάλουν στην αρµόδια ∆ΟΥ το συντοµότερο 
δυνατό δήλωση έναρξης εργασιών στο όνοµά τους. 

 
 
 



 
 
 
 
 

Κατηγορίες βιβλίων του ΚΒΣ 
 
 

 
Τα όρια για την κατηγορία τήρησης βιβλίων ορίζονται µε βάση του ύψους των 

ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (για επιχειρήσεις που τηρούν επαρκή και ακριβή βιβλία 
Β' ή Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα ακαθάριστα έσοδα 
εξευρίσκονται µε βάση τα δεδοµένα των βιβλίων και στοιχείων. Ενώ για τις 
επιχειρήσεις που τηρούν ακριβή βιβλία και στοιχεία Α' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων 
και Στοιχείων τα ακαθάριστα έσοδα εξευρίσκονται µε την προσθήκη του µεικτού 
κέρδους στο συνολικό κόστος των εµπορεύσιµων αγαθών, χωρίς Φόρο Προστιθεµένης 
Αξίας, τα οποία αγοράστηκαν µέσα στη χρήση ή των έτοιµων προϊόντων που έχουν 
παραχθεί από τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που αγοράστηκαν µέσα στην ίδια 
χρήση)  της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου ως ακολούθως: 

 
 
 
Κατηγορίες βιβλίων Όρια ακαθάριστων εσόδων 
Πρώτη  Μέχρι και 100.000€ 
∆εύτερη  Μέχρι και 1.000.000€ 
Τρίτη  Άνω των 1.000.000€ 
 

 
 
 
 
 
 

Περιπτώσεις απαλλαγής από την υποχρέωση της τήρησης των 
βιβλίων του ΚΒΣ 

 
 
 

1) ∆εν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων µε εξαίρεση  το δελτίο 
αποστολής, οι αγρότες και οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις που ορίζονται από τα 
άρθρα 41 και 42 του ν.2859/ 2000(ΦΕΚ 248 Α’),εφόσον δεν έχουν ενταχθεί 
στο κανονικό καθεστώς του νόµου αυτού. 

 
2) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της τήρησης των βιβλίων του 

Κώδικα αυτού και της έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και 
παροχής υπηρεσιών οι επιτηδευµατίες φυσικά πρόσωπα, που 
πραγµατοποίησαν κατά την προηγούµενη ετήσια διαχειριστική περίοδο 
ακαθάριστα έσοδα µέχρι 9.000€ από την πώληση αγαθών και από την παροχή 
υπηρεσιών εφόσον στην περίπτωση αυτή τα ακαθάριστα έσοδα από την 
παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνουν τις 4.000€, καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα που εκµεταλλεύονται φορτηγά πλοία του ν.27/75 (ΦΕΚ Α’ 77) των 
οποίων η συνολική χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τους 500 κόρους. 

 
3) Ειδικότερα, ανεξάρτητα του ύψους των ακαθάριστων εσόδων 

απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων : 
 

• Οι πράκτορες κρατικών λαχείων και παιγνίων (ΠΡΟΠΟ, 
ΛΟΤΤΟ, κτλ). 



• Οι εφηµεριδοπώλες (υποπράκτορες εφηµερίδων και 
περιοδικών). 

 

 

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις 
 

Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται όταν δεν προκύπτει υπόλοιπο προς 
καταβολή ;

Την υποχρέωση να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε µήνα και όχι κάθε 
δίµηνο (ανάλογα µε την κατηγορία βιβλίων που τηρούν), έχουν από 1/1/2006 όλες οι 
επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες, ακόµη και αν έχουν µηδενικά ή πιστωτικά 
υπόλοιπα. Σύµφωνα µε εγκύκλιο του υπουργείου Oικονοµικών από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται µόνο οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή σε αναστολή 
εργασιών και έχουν ενηµερώσει για αυτό την Εφορία.  

Κάθε πότε υποβάλλουν οι επιχειρήσεις µε Β΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ 
περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.;

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ κάθε 
ηµερολογιακό τρίµηνο (ΠΟΛ.1248/2002). 

Σε πόσες ηµέρες υποχρεούται µια επιχείρηση που παύει την δραστηριότητά 
της να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.; 

Σε περίπτωση διακοπής εργασιών µιας επιχείρησης, η εκκαθαριστική δήλωση 
Φ.Π.Α. υποβάλλεται: 

α. µέσα σε πενήντα πέντε (55) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία 
διακοπής εργασιών, αν η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

β. µέσα εκατόν τριάντα (130) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία διακοπής 
εργασιών, αν η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 

Ποιο είναι το απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης για πώληση 
εµπορευµάτων επιχείρησης ; 

Ο επιτηδευµατίας υποχρεούται στην έκδοση ∆ελτίου αποστολής σε κάθε 
περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς 
οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωµένο δελτίο 
αποστολής µε φορολογικό στοιχείο αξίας (τιµολόγιο, απόδειξη λιανικής πώλησης, 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών),  

Μέχρι πότε υποχρεούνται οι επιχειρήσεις µε Β’ & Γ’ κατηγορίας βιβλία του 
ΚΒΣ να ενηµερώσουν τα βιβλία τους µε την απογραφή αποθεµάτων; 

Η ποσοτική καταγραφή των αποθεµάτων, ιδίων και τρίτων, στο βιβλίο απογραφών 
ή σε καταστάσεις γίνεται µέχρι την 20η (εικοστή) ηµέρα του µεθεπόµενου από τη λήξη 
της διαχειριστικής περιόδου µήνα. 

Ποια είναι τα θεωρηµένα βιβλία που υποχρεούται να τηρεί µία επιχείρηση (εκτός 
των πρόσθετων); 



Ο επιτηδευµατίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον αρµόδιο προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., 
πριν από κάθε χρησιµοποίηση τους:  

α) το βιβλίο αγορών, επί χειρόγραφης τήρησης και τη µηνιαία κατάσταση του 
βιβλίου αγορών, επί µηχανογραφικής τήρησης,  

β) το βιβλίο εσόδων - εξόδων, επί χειρόγραφης τήρησης και τη µηνιαία κατάσταση 
του βιβλίου εσόδων - εξόδων, επί µηχανογραφικής τήρησης,  

γ) τα ηµερολόγια, στα οποία καταχωρεί πρωτογενώς τις οικονοµικές του πράξεις, 
το γενικό καθολικό και το ηµερήσιο διπλότυπο φύλλο συναλλαγών, όταν τα βιβλία της 
έδρας τηρούνται χειρόγραφα,  

δ) το ισοζύγιο γενικού - αναλυτικών καθολικών, όταν τα βιβλία της έδρας τηρούνται 
µηχανογραφικά,  

ε) το βιβλίο αποθήκης επί χειρόγραφης τήρησής του και τους οπτικούς δίσκους (CD 
- ROM) στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδοµένα του βιβλίου αυτού, επί 
µηχανογραφικής τήρησής του,  

στ) το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών,  

ζ) τα πρόσθετα βιβλία ή δελτία που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Κώδικα αυτού,  

η) το βιβλίο απογραφών και τις καταστάσεις της ποσοτικής καταχώρισης των 
αποθεµάτων 

Κάθε πότε υποχρεούται να ενηµερώνει τα θεωρηµένα βιβλία της µια 
επιχείρηση µε βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ; 

Η ενηµέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας γίνεται µέχρι τη 15η 
(δέκατη πέµπτη) ηµέρα του επόµενου µήνα, από την έκδοση ή λήψη του κατά 
περίπτωση δικαιολογητικού 

Ποια είναι η προθεσµία κατάθεσης σε ∆ΟΥ ιδ. Συµφωνητικών µίσθωσης 
ακινήτου; 

Τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης ακινήτων προσκοµίζονται από τον εκµισθωτή 
για θεώρηση στην αρµόδια για τη φορολογία του ∆.Ο.Υ. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από την κατάρτισή του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Κεφάλαιο 2 
 

Οι ετήσιες αγοροπωλησίες του κοµµωτηρίου 
 

 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 

 
1) 04/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 58.49€ µε 

το υπ’ αριθµό 602 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

2) 05/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 28.24€ µε 
το υπ’ αριθµό 603 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
3) 05/01/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Ιανουαρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 15 
 

4) 06/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.42€ µε 
το υπ’ αριθµό 604 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
5) 07/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 92.07€ µε 

το υπ’ αριθµό 605 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

6) 08/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 
το υπ’ αριθµό 606 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
7) 11/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.76€ µε 

το υπ’ αριθµό 607 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

8) 12/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 19.66€ µε 
το υπ’ αριθµό 608 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
9) 13/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.51€ µε 

το υπ’ αριθµό 609 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

10) 14/01/2006 πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 83.33€ πλέον 
ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 36.00€. 

 
11) 14/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.59€ µε 

το υπ’ αριθµό 610 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

12) 15/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.76€ µε 
το υπ’ αριθµό 611 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
13) 17/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 

το υπ’ αριθµό 612 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

14) 18/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 101.65€ µε 
το υπ’ αριθµό 613 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
15) 19/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.25€ µε 

το υπ’ αριθµό 614 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 



 
16) 20/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.68€ µε 

το υπ’ αριθµό 615 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 22/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 
το υπ’ αριθµό 616 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
18) 25/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.42€ µε 

το υπ’ αριθµό 617 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

19) 26/01/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 
κοµµωτηρίου αξίας 125.99€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 517. 

 
20) 26/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.34€ µε 

το υπ’ αριθµό 618 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

21) 26/01/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 363,40€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 593. 

 
22) 27/01/06 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 53.04€ µε το 

υπ’ αριθµό 619 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

23) 28/01/06 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.42€ µε το 
υπ’ αριθµό 620 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
24) 29/01/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 51.73€ µε 

το υπ’ αριθµό 621 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

25) 31/01/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 28.80€ πλεον ΦΠΑ 19%. µε Τ∆Α 8756. 

 
26) 31/01/2006 µισθοδοσία µηνός Ιανουαρίου στον υπάλληλο 

Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 1. 

 
27) 31/01/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 

καλλυντικά αξίας 180.82€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 578. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 

 
1) 01/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.33€ µε 

το υπ’ αριθµό 622 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

2) 02/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 25,22€ µε 
το υπ’ αριθµό 623 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
3) 03/02/2006έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 

το υπ’ αριθµό 624 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

4) 04/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.25€ µε 
το υπ’ αριθµό 625 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
5) 05/02/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Ιανουαρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 16 
 

6) 05/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 48.41€ µε 
το υπ’ αριθµό 626 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
7) 07/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 

το υπ’ αριθµό 627 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

8) 08/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 59.50€ µε 
το υπ’ αριθµό 628 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
9) 10/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 49.42€ µε 

το υπ’ αριθµό 629 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

10) 11/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.34€ µε 
το υπ’ αριθµό 630 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
11) 12/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.92€ µε 

το υπ’ αριθµό 631 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

12) 15/02/06 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.25€ µε το 
υπ’ αριθµό 632 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
13) 16/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 

το υπ’ αριθµό 633 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

14) 17/02/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 
κοµµωτηρίου αξίας 8.12€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 8852 

 
15) 17/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 53.44€ µε 

το υπ’ αριθµό 634 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

16) 18/02/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ΟΤΕ της εταιρίας 116.84€ πλέον 
ΦΠΑ 19% 

 
17) 18/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 88.75€ µε 

το υπ’ αριθµό 635 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 



18) 19/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 100.15€ µε 
το υπ’ αριθµό 636 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
19) 21/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 9.08€ µε 

το υπ’ αριθµό 637 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

20) 22/02/2006 αγορά air-condition  από τον προµηθευτή Κρητικό Νικόλαο 
αξίας 510,00€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 150. 

 
21) 22/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 78.16€ µε 

το υπ’ αριθµό 638 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

22) 23/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.25€ µε 
το υπ’ αριθµό 639 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
23) 24/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 72.61€ µε 

το υπ’ αριθµό 640 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 25/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 48.91€ µε 
το υπ’ αριθµό 641 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 26/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 78.66€ µε 

το υπ’ αριθµό 642 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 28/02/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 28.80€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 4164. 

 
27) 28/02/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.08€ µε 

το υπ’ αριθµό 643 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

28) 28/02/2006 µισθοδοσία µηνός Φεβρουάριος στο υπάλληλο 
Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 
 

 
1) 01/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.25€ µε 

το υπ’ αριθµό 644 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

2) 02/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 
το υπ’ αριθµό 645 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
3) 03/032006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 106.90€ µε 

το υπ’ αριθµό 646 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

4) 04/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 68.58€ µε 
το υπ’ αριθµό 647 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
5) 05/02/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Ιανουαρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 17 
 

6) 05/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 39.33€ µε 
το υπ’ αριθµό 648 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
7) 07/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 9.08€ µε 

το υπ’ αριθµό 649 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

8) 08/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 59.50€ µε 
το υπ’ αριθµό 650 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
9) 09/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.17€ µε 

το υπ’ αριθµό 651 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

10) 10/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.67€ µε 
το υπ’ αριθµό 652 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
11) 11/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.51€ µε 

το υπ’ αριθµό 653 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

12) 12/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 88.74€ µε 
το υπ’ αριθµό 654 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
13) 15/03/2006 πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 109.24€ πλέον 

ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 37.02€. 
 

14) 15/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 117.69€ µε 
το υπ’ αριθµό 655 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
15) 16/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.08€ µε 

το υπ’ αριθµό 656 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

16) 17/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.59€ µε 
το υπ’ αριθµό 657 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
17) 18/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.34€ µε 

το υπ’ αριθµό 658 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

18) 19/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.68€ µε 
το υπ’ αριθµό 659 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 



 
19) 21/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.42€ µε 

το υπ’ αριθµό 660 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

 
20) 22/03/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 

καλλυντικά αξίας 335.22€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 1553. 
 

21) 22/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.76€ µε 
το υπ’ αριθµό 661 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
22) 23/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.59€ µε 

το υπ’ αριθµό 662 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

23) 24/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 139.17€ µε 
το υπ’ αριθµό 663 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
24) 26/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.34€ µε 

το υπ’ αριθµό 664 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 
 

25) 28/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.51€ µε 
το υπ’ αριθµό 665 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
26) 29/03/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 40.80€ πλέον ΦΠΑ 19% ΤΟΥ 4290. 
 

27) 29/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 140.18€ µε 
το υπ’ αριθµό 666 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
28) 30/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.08€ µε 

το υπ’ αριθµό 667 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

29) 31/03/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 100.84€ µε 
το υπ’ αριθµό 668 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
30) 31/03/2006 µισθοδοσία µηνός Μαρτίου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 
 

1) 01/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.59€ µε 
το υπ’ αριθµό 669 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/04/2006 αγορά χαρτικού υλικού από τον προµηθευτή Μπάρµπη 

Κων/νο αξίας 25.21€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 734. 
 

3) 02/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 64.70€ µε 
το υπ’ αριθµό 670 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 03/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.01€ µε 

το υπ’ αριθµό 671 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

5) 04/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 672 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 05/04/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Απριλίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 18. 
 

7) 05/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 160,00€ µε 
το υπ’ αριθµό 673 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 06/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 674 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 07/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 118.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 675 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 08/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 110.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 676 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 09/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 97.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 677 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 11/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 678 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 12/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 110.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 679 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 13/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 680 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

15) 14/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 81.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 681 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 15/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 138.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 682 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 16/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 683 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
18) 18/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 57.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 684 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 



19) 19/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 685 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
20) 20/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 686 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

21) 21/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 127.36€ µε 
το υπ’ αριθµό 687 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
22) 22/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 157.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 688 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

23) 23/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 150.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 689 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
24) 25/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 167.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 690 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

25) 26/04/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 99.44€ πλέον ΦΠΑ 19% Τ∆Α 2388. 

 
26) 26/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 120.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 691 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

27) 27/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 143.15€ µε 
το υπ’ αριθµό 692 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
28) 28/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 693 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

29) 29/04/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19%.ΤΠΥ 4412. 

 
30) 29/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 694 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

31) 30/04/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 29.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 695 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
32) 30/04/2006 µισθοδοσία µηνός Απριλίου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 4. 
 

33) 30/04/2006 πληρώνει ∆ώρο Πάσχα στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 
Ιωάννη του Νικολάου 588.08€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΜΑΪΟΣ 
 

 
1) 03/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 696 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

2) 04/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 59.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 697 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
3) 05/05/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Μαΐου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 19 
 

4) 05/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 133.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 698 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
5) 06/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 97.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 699 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

6) 07/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 700 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
7) 09/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 701 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

8) 10/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 702 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
9) 11/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 703 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

10) 12/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 704 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
11) 13/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 705 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

12) 14/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 706 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
13) 16/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 707 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

14) 17/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 138.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 708 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
15) 18/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 69.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 709 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

16) 19/05/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 112.40€ πλέον 
ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 36.48€. 

 
17) 19/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 710 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

18) 20/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 149.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 711 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 



19) 21/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 712 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
20) 23/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.36€ µε 

το υπ’ αριθµό 713 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

21) 24/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 714 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
22) 25/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 715 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

23) 26/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 140.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 716 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
24) 27/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 69.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 717 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

25) 28/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 718 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
26) 30/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 719 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

27) 31/05/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 159.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 720 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
 

28) 31/05/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 4533. 

 
29) 31/05/2006 µισθοδοσία µηνός Μαΐου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 6 
 

30) 31/05/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 155.48€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 58965. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ΙΟΥΝΙΟΣ 

 
 

1) 01/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 721 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/06/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 

κοµµωτηρίου αξίας 22.57€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 4166. 
 

3) 02/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 722 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 03/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 723 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

5) 04/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 724 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 05/06/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Ιουνίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 20 
 

7) 06/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 19.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 725 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 07/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 39.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 726 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 08/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 727 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 09/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 119.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 728 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 10/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 187.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 729 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 11/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 193.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 730 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 13/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 731 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 14/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 732 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

15) 15/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 99.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 733 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 16/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 734 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 17/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 129.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 735 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
18) 18/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 120.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 736 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 



 
19) 20/06/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 

καλλυντικά αξίας 93.92€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 3535. 
 

20) 20/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 737 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
21) 20/06/2006 επιστροφή εµπορευµάτων στον προµηθευτή HEL-COSM. 

M. Ε.Π.Ε. αξίας 38.40€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΠΤ 251.  
 

22) 21/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 119.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 738 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
23) 22/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 739 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 23/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 740 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 24/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 167.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 741 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 25/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 742 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
27) 27/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 743 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

28) 28/06/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ΟΤΕ Α.Ε. της εταιρίας 113.96€ 
πλέον ΦΠΑ 19%  

 
29) 28/06/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 4654. 
 

30) 28/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 176.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 744 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
31) 29/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 745 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

32) 30/06/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 150.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 746 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
33) 30/06/2006 µισθοδοσία µηνός Ιουνίου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 
 
 

1) 01/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 747 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 167.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 748 ηµερήσιο δελτίο 
 

3) 04/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 749 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 05/07/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Ιουλίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 21 
 

5) 05/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 130.00€ 
µε το υπ’ αριθµό 750 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 06/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 751 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

7) 07/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 752 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 08/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 753 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 09/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 754 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 11/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 755 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 12/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 159.00€ 
µε το υπ’ αριθµό 756 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 13/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 29.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 757 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 14/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 110.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 758 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 15/07/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 53.38€ πλέον 

ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 34.82€. 
 

15) 15/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 759 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 16/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 69.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 760 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 18/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 39.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 761 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
18) 19/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 762 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 



19) 20/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 763 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
20) 21/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 99.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 764 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

21) 22/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 765 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
22) 23/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 49.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 766 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

23) 25/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 766 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
24) 26/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ 

µε το υπ’ αριθµό 767 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

25) 27/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 29.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 768 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
26) 28/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 67.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 769 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

27) 29/07/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 4778. 

 
28) 29/07/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 108.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 770 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

29) 30/07//2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 57.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 771 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
30) 31/07/2006 µισθοδοσία µηνός Ιουλίου στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 8 
 

31) 31/07/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 301.51€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 58969. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 
 

1) 01/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 772 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 773 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

3) 03/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 774 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 04/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 160.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 775 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

5) 05/08/2006  πληρωµή ενοικίου του µήνα Αυγούστου που ανέρχεται στο 
ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 22 

 
6) 05/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 776 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

7) 06/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 99.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 777 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 23/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 778 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 24/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 58.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 779 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 25/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 780 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 26/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 120.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 781 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 27/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 782 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 29/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 
το υπ’ αριθµό 783 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 30/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 

το υπ’ αριθµό 784 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

15) 31/08/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 39.10€ µε 
το υπ’ αριθµό785 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 31/08/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 4890. 
 

17) 31/08/2006 µισθοδοσία µηνός Αυγούστου στον υπάλληλο 
Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 9.  

 



18) 31/08/2006 πληρώνει επίδοµα αδείας στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 
Ιωάννη του Νικολάου 489.28€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 10. 

 
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 
 

1) 01/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 
το υπ’ αριθµό786 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό787 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

3) 03/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 57.00€ µε 
το υπ’ αριθµό788 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 05/09/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Σεπτεµβρίου που ανέρχεται 

στο ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 23 
 

5) 05/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό789 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 06/09/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 

κοµµωτηρίου αξίας 16.23€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 4699. 
 

7) 06/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 
το υπ’ αριθµό790 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 07/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 

το υπ’ αριθµό791 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 08/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 105.00€ µε 
το υπ’ αριθµό792 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 09/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 137.00€ µε 

το υπ’ αριθµό793 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 10/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 77.00€ µε 
το υπ’ αριθµό794 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 12/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό795 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 13/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό796 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 14/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 

το υπ’ αριθµό797 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

15) 15/09/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 
κοµµωτηρίου αξίας 27.66€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 4791. 

 
16) 15/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 87.00€ µε 

το υπ’ αριθµό798 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 16/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 
το υπ’ αριθµό799 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
18) 17/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό800 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 



 
19) 19/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 

το υπ’ αριθµό801 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

20) 20/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 69.00€ µε 
το υπ’ αριθµό802 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
21) 21/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό803 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

22) 21/09/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 110.07€ πλέον 
ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 37.02€. 

 
23) 22/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 

το υπ’ αριθµό804 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 23/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό805 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 24/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό806 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 26/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό807 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
27) 26/09/2006 αγορά καλλυντικών από τον προµηθευτή ALPHA 

EQUIPMENT Ε.Π.Ε. αξίας 355.63, πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 20. 
 

28) 27/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 109.00€ µε 
το υπ’ αριθµό808 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
29) 28/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 

το υπ’ αριθµό809 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

30) 29/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 105.18€ µε 
το υπ’ αριθµό810 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
31) 30/09/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 51.00€ µε 

το υπ’ αριθµό811 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

32) 30/09/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 5004. 

 
33) 30/09/2006 µισθοδοσία µηνός Σεπτεµβρίου στον υπάλληλο 

Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 11. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 
 

1) 01/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 
το υπ’ αριθµό812 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 03/20/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 

το υπ’ αριθµό813 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

3) 04/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 90.00€ µε 
το υπ’ αριθµό814 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 05/10/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Οκτωβρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 24 
 

5) 05/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό815 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 06/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό816 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

7) 07/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 101.00€ µε 
το υπ’ αριθµό817 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 08/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό818 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 10/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 61.00€ µε 
το υπ’ αριθµό819 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 11/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 91.00€ µε 

το υπ’ αριθµό820 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 12/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό821 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 13/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 

το υπ’ αριθµό822 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 14/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 102.00€ µε 
το υπ’ αριθµό823 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 15/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό824 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

15) 17/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό825 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 18/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 

το υπ’ αριθµό826 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 19/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό827 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 



18) 20/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 
το υπ’ αριθµό828 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
19) 21/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 58.00€ µε 

το υπ’ αριθµό829 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

20) 22/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 100.00€ µε 
το υπ’ αριθµό830 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
21) 24/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό831 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

22) 25/10/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ΟΤΕ της εταιρίας 109.26€ πλέον 
ΦΠΑ 19% 

 
23) 25/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό832 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 26/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό833 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 27/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.00€ µε 

το υπ’ αριθµό834 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 29/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 57.00€ µε 
το υπ’ αριθµό835 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
27) 30/10/2006 µισθοδοσία µηνός Οκτωβρίου  στον υπάλληλο 

Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 12. 

 
28) 31/10/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό836 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

29) 31/10/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 55.00€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 5878.  

 
30) 31/10//2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 5122. 
 

31) 31/10/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 
καλλυντικά αξίας 122.00€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 5878.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

 
1) 01/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 99.50€ µε 

το υπ’ αριθµό837 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

2) 02/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 
το υπ’ αριθµό838 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
3) 03/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.00€ µε 

το υπ’ αριθµό839 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

4) 04/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 69.00€ µε 
το υπ’ αριθµό840 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
5) 05/11/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα Νοεµβρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ 25 
 

6) 05/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 
το υπ’ αριθµό841 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
7) 07/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό842 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

8) 08/11/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ∆ΕΗ της εταιρίας 68.82€ πλέον 
ΦΠΑ 9% και για δηµοτικά τέλη-φόρους 33.99€. 

 
9) 08/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 48.00€ µε 

το υπ’ αριθµό843 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

10) 09/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό844 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
11) 10/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό845 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

12) 11/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 
το υπ’ αριθµό846 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
13) 12/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 

το υπ’ αριθµό847 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

14) 14/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό848 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
15) 15/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 79.00€ µε 

το υπ’ αριθµό849 ηµερήσιο δελτίο Ζ.  
 

16) 16/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό850 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
17) 17/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 74.00€ µε 

το υπ’ αριθµό851 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 



18) 18/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 110.00€ µε 
το υπ’ αριθµό852 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
19) 19/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό853 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

20) 21/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό854 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
21) 22/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 

το υπ’ αριθµό855 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

22) 23/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό856 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
23) 24/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 49.00€ µε 

το υπ’ αριθµό857 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 25/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό858 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 26/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 

το υπ’ αριθµό859 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 28/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό860 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
27) 29/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 

το υπ’ αριθµό861 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

28) 30/11/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 40.80€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 5240. 

 
29) 30/11/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή ∆ΑΦΝΗΣ Α.Ε. είδη 

κοµµωτηρίου αξίας 50.22€  πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 905 
 

30) 30/11/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό862 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
31) 30/11/2006 µισθοδοσία µηνός Νοεµβρίου στον υπάλληλο 

Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 
 

1) 01/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό863 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
2) 02/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 67.00€ µε 

το υπ’ αριθµό864 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

3) 03/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό865 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
4) 05/12/2006 πληρωµή ενοικίου του µήνα ∆εκεµβρίου που ανέρχεται στο 

ποσό των 327.27€ µε ΑΕΕ26 
 

5) 05/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 
το υπ’ αριθµό866 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
6) 06/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό867 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

7) 07/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό868 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
8) 08/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 80.00€ µε 

το υπ’ αριθµό869 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

9) 09/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 49.00€ µε 
το υπ’ αριθµό870 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
10) 10/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό871 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

11) 12/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 10.00€ µε 
το υπ’ αριθµό872 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
12) 13/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό873 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

13) 14/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό874 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
14) 15/12/2006 αγοράζει από τον προµηθευτή HEL-COSM M. Ε.Π.Ε 

καλλυντικά αξίας 420.00€ πλέον ΦΠΑ 19% µε Τ∆Α 5689 
 

15) 15/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 99.00€ µε 
το υπ’ αριθµό875 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
16) 16/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 68.00€ µε 

το υπ’ αριθµό876 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

17) 17/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 30.00€ µε 
το υπ’ αριθµό877 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 



18) 18/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 108.00€ µε 
το υπ’ αριθµό878 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
19) 19/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 

το υπ’ αριθµό879 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

20) 20/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 
το υπ’ αριθµό880 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
21) 21/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 60.00€ µε 

το υπ’ αριθµό881 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

22) 22/12/2006 Πληρώνει για λογαριασµό ΟΤΕ της εταιρίας 108.08€ πλέον 
ΦΠΑ 19% 

 
23) 22/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.00€ µε 

το υπ’ αριθµό882 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

24) 23/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 112.00€ µε 
το υπ’ αριθµό883 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
25) 24/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 20.00€ µε 

το υπ’ αριθµό884 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

26) 27/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 89.00€ µε 
το υπ’ αριθµό885 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
27) 28/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 50.00€ µε 

το υπ’ αριθµό886 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 
 

28) 29/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 19.00€ µε 
το υπ’ αριθµό887 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
29) 30/12/2006 ενοικίαση ειδών κοµµωτηρίου από τον προµηθευτή 

ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ αξίας 27.20€ πλέον ΦΠΑ 19% µε ΤΠΥ 5349. 
 

30) 30/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 70.00€ µε 
το υπ’ αριθµό888 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
31) 31/12/2006 µισθοδοσία µηνός ∆εκεµβρίου  στον υπάλληλο 

Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου 940.92€ µε σχετική κατάσταση 
µισθοδοσίας Νο 14 

 
32) 31/12/2006 ∆ώρο Χριστουγέννων στον υπάλληλο Παπαδόπουλο 

Ιωάννη του Νικολάου 980.12€ µε σχετική κατάσταση µισθοδοσίας Νο 15 
 

33) 31/12/2006 έσοδα από παροχή υπηρεσιών συνολικής αξίας 40.00€ µε 
το υπ’ αριθµό889 ηµερήσιο δελτίο Ζ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Κεφάλαιο 3 
 
 

Έντυπα υποχρέωσης της επιχείρησης 
 
 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα δούµε τα έντυπα που συµπληρώνουµε  για µια ολόκληρη 

χρήση του 2006 για το κοµµωτήριο του κ. Νικολακόπουλου Γεωργίου. Τα έντυπα θα 

τα δούµε µε την ακόλουθη σειρά: 

 

 Το βιβλίο εσόδων- εξόδων (µηχανογραφηµένα). 

 Τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Φ2). 

 Την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. (Φ1). 

 Την δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2006 (Ε1). 

 Μηχανογραφικό δελτίο οικονοµικών στοιχειών επιχειρήσεων και 

επιτηδευµατιών (Ε3). 

 Τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.). 

 Οριστική δήλωση (Ε7). 

 Βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. 

 Συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

 
 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΓΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΞΙΑ 
ΠΑΓΙΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

1 AIR-
CONDITION 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22/2/06 

510,00€ 15% 76.50% 433,50% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 ΡΟΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΤΟΣ 2002. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

 

 ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΤΟΣ 2002. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ /ΠΗΓΕΣ INTERNET 
 

 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΟ ΒΗΜΑ, 23/02/2003 , Σελ.: I06, Κωδικός άρθρου: 

B13797I061 µε ID: 253280. 

 Σηµειώσεις του κ. Μπλαβάκη Ιωάννη από το µάθηµα 

µηχανογραφηµένη λογιστική ΙΙ. 

 Σηµειώσεις του κ.∆ρακωνάκη Χρήστου από το µάθηµα λογιστικές 

εφαρµογές Ι. 

 

 www.in.gr 

 www.taxis.net 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούµε τον επιχειρηµατία κ. Νικολακόπουλο Γεώργιο για τα στοιχεία που 

µας πρόσφερε για την πραγµατοποίηση της πτυχιακής άσκησης.  

 

http://www.in.gr/
http://www.taxis.net/
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