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ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι 

ΜΑΘΗΜΑ 2ο 

 

 

ΟΜΑΔΑ 

6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 

  

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

    

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 

60.00.00 Τακτικές αποδοχές 

.01 Οικογενιακά επιδόματα 

.02 Αμοιβές υπερωριάκης απασχόλησης 

.03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 

.04 Αποδοχές επισήμων αργιών 

.05 Αποδοχές ασθενείας 

.06 Αποδοχές κανονικής άδειας 

.07 Επιδόματα κανονικής άδειας 

.08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών 

.09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές  

.10 Έκτακτες αμοιβές 

.11 Αμοιβές εκτός έδρας 

.12 Αμοιβές μαθητευομένων 

60.01 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 

60.01.00 Τακτικές αποδοχές 

.01 Οικογενιακά επιδόματα 

.02 Αμοιβές υπερωριάκης απασχόλησης 

.03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 

.04 Αποδοχές επισήμων αργιών 

.05 Αποδοχές ασθενείας 

.06 Αποδοχές κανονικής άδειας 

.07 Επιδόματα κανονικής άδειας 

.08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών 

.09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές  

.10 Έκτακτες αμοιβές 

.11 Αμοιβές εκτός έδρας 

.12 Αμοιβές μαθητευομένων 

60.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

60.02.00 Είδη ένδυσης 

.01 Έξοδα στέγασης (π.χ. Κατοικιών) 

.02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου 

.03 Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού 

.04 Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 

.05 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

.06 Ασφάλιστρα προσωπικού 

.07 Αξία χορηγουμένων αποθεμάτων 
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.99 Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 

60.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 

60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές  ΙΚΑ 

.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλειας 

.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης 

.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας 

60.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπ. 

60.04.00 Εργοδοτικές εισφορές  ΙΚΑ 

.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφάλειας 

.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφάλισης 

.03 Δωρόσημο οικοδομών 

.04 Χαρτόσημο μισθοδοσίας 

60.05 Αποζημιώσεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία 

60.05.00 Αποζ/σεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου  προσωπ. 

.01 Αποζ/σεις απόλυσεις ή εξόδου από την υπηρεσία ημ/σθιου  προσωπ. 

    

    

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

    

61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρα- 

  κράτηση φόρου εισοδήματος 

61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 

.01 Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων 

.02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 

.03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετών - ερευνητών 

.04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 

.05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών 

.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 

.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 

61.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε 

  παρακράτηση φόρου εισοδήματος 

61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικιτικού συμβουλίου 

.01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 

.02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχν. Έργων Εξωτερικού 

61.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων 

61.02.00 Προμήθειες για αγορές 

.01 Προμήθειες για πωλήσης 

.02 Προμήθειες είσπραξης τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων 

.03 Μεσιτείες 

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους 

61.03.00 Επεξεργασίες (FACON) 

.01 Aμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (SERVICE) 

61.90 Αμοιβές τρίτων με υποκείμενες σε παρακράτηση φόρων 

61.91 Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων 

61.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες 

61.92.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών Εμμίσθων ιατρών 

.01 Εισφορές ΤΣΑΥ Εμμίσθων ιατρών 

61.93 Αμοιβές υπερεργολάβων 

61.94 Εισφορές υπέρ Ασφ. Οργανισμών για τεχνικά έργα 

61.94.00 Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπερεργολάβων εκτελέσεως εργασιών 

  τεχνικών έργων 

.01 Δωρόσημο οικοδομών υπεργολάβων 

.05 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 

.06 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΤΠΕΔΕ 
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.07 Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 

61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων 

61.98.00 Χρήσεις δικαιωμάτων 

.01 Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών 

61.99 Προϋπολογισμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων (Λ/58.01) 

    

    

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

    

62.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 

62.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας 

62.02 Ύδρευση  παραγωγικής διαδικασίας 

62.03 Τηλεπικοινωνίες 

62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 

.01 ΤΕΛΕΞ (Τηλέτυπο) 

.02 Ταχυδρομικά 

.03 Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών 

.10 Αγορές Τηλεκαρτών πρός διάθεση 

62.04 Ενοίκια 

62.04.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 

.01 Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων 

.02 Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκατ/σεων - λοιπού μηχαν.εξοπλ. 

.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 

.04 Ενοίκια επίπλων 

.05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων 

.06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 

.07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων 

.08 Ενοίκια φωτεινών επιγραφών 

.10 Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως 

62.05 Ασφάλιστρα 

62.05.00 Ασφάλιστρα πυρός 

.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 

.02 Ασφάλιστρα μεταφορών  

.03 Ασφάλιστρα πιστώσεων 

62.06 Αποθήκευτρα 

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 

62.07.00 Εδαφικών εκτάσεων 

.01 Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων 

.02 Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού Μηχαν. Εξοπλισμού 

.03 Μεταφορικών μέσων 

.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

.05 Εμπορευμάτων 

.06 Ετοίμων προϊόντων 

.07 Λοιπών υλικών αγαθών 

62.91 Έξοδα μεταφορικού έργου 

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 

62.98.00 Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 

.01 Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής) 

.02 Ύδρευση  (πλην ύδρευσης παραγωγής) 

.03 Έξοδα ξενοδοχείωνγια εξυπηρέτηση πελατών μας 
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63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 

    

63.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος 

63.00.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού 

.01 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού 

63.01 Εισφορά ΟΓΑ 

63.02 Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων 

63.02.00 Χαρτόσημο συναλλαγματικών και αποδείξεων 

.01 Χαρτόσημο λοιπών πράξεων 

63.03 Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 

63.03.00 Αυτοκινήτων επιβατικών 

.01 Αυτοκινήτων φορτηγών 

.02 Σιδηροδρομικών οχημάτων 

.03 Πλωτών μέσων 

.04 Εναέριων μέσων 

63.04 Δημοτικοί φόροι - τέλη 

63.04.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

.01 Φόροι & τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων 

.03 Τέλη ακίνητης περιουσίας 

.99 Λοιποί φόροι - τέλη 

63.05 Φόροι - Τέλη προβλέπονται από διεθνείς οργανισμούς 

63.06 Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού 

63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζομένων τεχνικών έργων 

63.98 Διάφοροι φόροι - τέλη 

63.98.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων 

.01 Τέλη ύδρευσης 

.02 Φόρος ακίνητης περιουσίας 

.03 Χαρτόσημο κερδών  

.04 Χαρτόσημο εσόδων από τόκους 

.05 Χαρτόσημο τιμολογίων (αγοράς και πώλησης) 

.06 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 

.07 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο  

  και ΝΠΔΔ 

.08 Φ.Π.Α. Εκπιπτόμενος 

.09 Φ.Π.Α. Μη εκπιπτόμενος 

.99 Λοιποί φόροι - τέλη 

    

    

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

    

64.00 Έξοδα μεταφορών 

64.00.00 Έξοδα κίνησης (καυσιμά - λιπαντικά - διόδια) μεταφορικών μέσων 

.01 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων 

.02 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων 

.03 Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφ. μέσα τρίτων 

.04 Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μετ.μέσα τρίτων 

64.01 Έξοδα ταξιδίων 

64.01.00 Έξοδα ταξιδίων εσωτερικού 

.01 Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού 

64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 

64.02.00 Διαφημίσεις από τον τύπο 

.01 Διαφημίσεις από από το ραδιόφωνο - τηλεόραση 

.02 Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο 

.03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημέρωσης 
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.04 Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών 

.05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 

.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 

.07 Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων 

.08 Έξοδα λόγω εγγύησης πωλήσεων 

.09 Έξοδα αποστολής δειγμάτων 

.10 Αξία χορηγούμενων δειγμάτων 

.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης 

64.03 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 

64.03.00 Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού 

.01 Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού 

.02 Έξοδα επιδείξεων 

64.04 Ειδικά έξοδα προώθησης εξαγωγών 

64.04.00 Ειδικά έξοδα εξαγωγών δίχως δικαιολογητικά 

64.05 Συνδρομές - Εισφορές 

64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες 

.01 Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις 

.02 Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγμάτευσης τίτλων 

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 

64.06.00 Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 

.01 Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς 

.02 Αξία δώρων αποθεμάτων για κοινοφελείς σκοπούς 

.98 Λοιπές δωρεές 

.99 Λοιπές επιχορηγήσεις 

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 

64.07.00 Έντυπα  

.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 

.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 

.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων 

64.08 Υλικά άμεσης ανάλωσης 

64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης 

.01 Υλικά καθαριότητας 

.02 Υλικά φαρμακείου 

.99 Λοιπά υλικά άμεσης κατανάλωσης 

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 

64.09.00 Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμών και προσκλήσεων 

.01 Έξοδα δημοσίευσης  

.99 Έξοδα δημοσίευσης  

64.10 Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 

64.10.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων 

.01 Προμήθειες και λοιπά έξοδα πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων 

.99 Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 

64.11 Διαφορές αποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων 

64.12 Διαφορές (ζημιές) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 

64.12.00 Διαφορές από πώληση συμμετοχών 

.01 Διαφορές από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις 

.02 Διαφορές από πώληση χρεογράφων 

64.98 Διάφορα έξοδα  

64.98.00 Κοινοπραξίες δαπανών 

.01 Έξοδα λειτουργίας Οργάνων διοίκησης 

.02 Δικαστικά και έξοδα έξοδα εξώδικων ενεργειών 

.03 Έξοδα συμβολαιογράφων 

.04 Έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 

.05 Έξοδα διαφόρων τρίτων 
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65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

    

65.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 

65.00.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 

.01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε δρχ. μετατρέψιμων σε μετοχές 

.02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 

.03 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές 

.04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 

.05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές 

65.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

65.01.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε δρχ. 

.01 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακρ/σμων υποχρ. σε δρχ.με ρήτρα Ξ.Ν. 

.02 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 

.03 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ταμιευτήρια 

.04 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συγγενείς 

  (συνδεδεμένες) επιχειρήσεις σε δρχ. 

.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς συγγενείς 

  (συνδεδεμένες) επιχειρήσεις σε Ξ.Ν. 

.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων υποχρ. προς εταίρους και διοικούντες 

.07 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων γραμματίων πληρωτέων σε δρχ 

.08 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ.Ν. 

.09 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων υποχρ. προς το Δημόσιο από φόρους 

.10 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων υποχρ. προς ασφαλιστικά ταμεία 

.98 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων υποχρεώσεων σε δρχ. 

.99 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακρ/σμων υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 

65.02 Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών 

65.03 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων τραπεζών εγγυημένων με αξιόγραφα 

65.04 Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χορηγήσεων για εξαγωγές 

65.05 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων 

65.06 Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

65.07 Χαρτόσημα συμβάσεων δανείων και χρηματοδοτήσεων (και ειδικός φόρος) 

65.08 Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων & χρηματοδοτήσεων 

65.09 Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου 

65.10 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 

65.90 Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring 

65.98 Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα 

65.98.00 Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων 

.99 Διάφορα έξοδα Τραπεζών 

    

    

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΕΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

    

66.00 Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων 

66.00.01 Αποσβέσεις Ορυχείων 

.02 Αποσβέσεις Μεταλλείων 

.03 Αποσβέσεις Λατομείων 

.05 Αποσβέσεις Φυτειών 

.06 Αποσβέσεις Δασών 

.11 Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεττάλευσης 

.12 Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεττάλευσης 

.13 Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεττάλευσης 
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.15 Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεττάλευσης 

.16 Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεττάλευσης 

66.01 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 

66.01.00 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων 

.01 Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών 

.02 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων 

.03 Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων 

.07 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 

.08 Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 

.09 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων 

.10 Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων 

.14 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων εκτός εκμετάλλευσης 

.15 Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρ. μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 

.16 Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμετάλλευσης 

.17 Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων εκτός εκμετάλλευσης 

.21 Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 

  εκτός εκμετάλλευσης 

.22 Αποσβέσεις Τεχνικών έργων εξυπηρέτησης μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 

  εκτός εκμετάλλευσης 

.23 

Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός 

εκμετάλλευσης 

.24 Αποσβέσεις διαμόρφωσης γηπέδων τρίτων  εκτός εκμετάλλευσης 

66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπών  

  μηχανολογικού εξοπλισμού 

66.02.00 Αποσβέσεις μηχανημάτων  

.01 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων  

.02 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" 

.03 Αποσβέσεις εργαλείων 

.04 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών 

.05 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων 

.06 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 

.07 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων 

.08 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων 

.09 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 

.10 Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμετάλλευσης 

.11 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμετάλλευσης 

.12 Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων "χειρός" εκτός εκμετάλλευσης 

.13 Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμετάλλευσης 

.14 Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοκατασκευών εκτός εκμετάλλευσης 

.15 Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης 

.16 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης 

.17 Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων εκτός εκμετάλλευσης 

.18 
Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων εκτός 
εκμετάλλευσης 

.19 Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα τρίτων 

  εκτός εκμετάλλευσης 

66.03 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων 

66.03.00 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων 

.01 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων 

.02 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - Ειδικής χρήσης 

.03 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων 

.04 Αποσβέσεις πλωτών μέσων 

.05 Αποσβέσεις εναέριων μέσων 

.06 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών 
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.09 Αποσβέσεις λοιπων μέσων μεταφοράς 

.10 Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμετάλλευσης 

.11 Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός εκμετάλλευσης 

.12 Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - ρυμουλκών - Ειδικής χρήσης 

  εκτός εκμετάλλευσης 

.13 Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμετάλλευσης 

.14 Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμετάλλευσης  

.15 Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμετάλλευσης 

.16 Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών εκτός εκμετάλλευσης 

.19 Αποσβέσεις λοιπων μέσων μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

66.04.00 Αποσβέσεις επίπλων   

.01 Αποσβέσεις σκευών 

.02 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων 

.03 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

.04 Αποσβέσεις μέσων αποθήσευσης και μεταφοράς 

.05 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων 

.06 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση 

.08 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών 

.09 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού 

.10 Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμετάλλευσης 

.11 Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμετάλλευσης 

.12 Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμετάλλευσης 

.13 Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 

  εκτός εκμετάλλευσης 

.14 Αποσβέσεις μέσων αποθήσευσης και μεταφοράς εκτός εκμετάλλευσης 

.15 Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμετάλλευσης 

.16 Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμετάλλευσης 

.18 Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός εκμετάλλευσης 

.19 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμετάλλευσης 

66.05 Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

66.05.00 Αποσβέσεις υπεραξίας επιχείρησης 

.01 Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

.02 Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμετ/σης ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 

.03 Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων 

.04 Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ενσώματων παγίων στοιχείων  

.05 Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων 

.10 Αποσβέσεις εξόδων ίδρυσης και α' εγκατάστασης 

.11 Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων - λατομείων 

.12 Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών 

.13 Αποσβέσεις εξόδων αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακών δανείων 

.14 Αποσβέσεις εξόδων κτήσης ακινητοποίσεων 

.16 Αποσβέσεις διαφορών έκδοσης και εξόφλησης ομολογιών 

.18 Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

.19 Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης 

    

    

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

    

68.00 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

68.01 Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 

68.09 Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 
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69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

  ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

    

69.61 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

69.62 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

69.63 Παροχές τρίτων 

69.64 Διάφορα έξοδα 

69.65 Τόκοι και συναφή έξοδα 

69.66 Αποσβέσεις Παγείων Στοιχείων 

69.68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 

    

    

 


