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Κ Φ Λ ΙΟΝ1 

Ι ΓΩΓΗ 

 

 

Ν φαληκΰάΝ πθΝ δ γθυθΝ πλκ τππθΝ ξλβηα κκδεκθκηδεάμΝ αθαφκλΪμΝ Χ έΠέΥέ έΨΝ εαδΝ πθΝ

δ γθυθΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ Χ έΛέΠέΨΝ έθαδΝ απσλλκδαΝ βμΝ Ϊ βμΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ ΰδαΝ παΰεκ ηδκπκδβηΫθκ κδεκθκηδεσΝ π λδίΪζζκθέΝ Ν αθΪΰεβΝ ΰδαΝ υθκξάΝ εαδΝ

κηκδσηκλφβΝεα Ϊλ δ β πθΝξλβηα κκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝΰέθ αδΝ πδ αε δεάΝ ΝκζκΫθαΝ

εαδΝ π λδ σ λ μΝ ξυλ μΝ εαγυμΝ κδΝ η αεδθά δμΝ ε φαζαέπθΝ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέα πκζυ γθδευθΝ

αδλδυθΝ αυιΪθκθ αδέΝ δ,Ν κΝ π θ υ δεσμΝ εσ ηκμΝ ΰέθ αδΝ πδκ απαδ β δεσμΝ εαδΝ αθααβ ΪΝ

αιδσπδ βΝ εαδΝ π λδ ε δεάΝ πζβλκφσλβ β Ν πζαέ δαΝ σπκυΝ βΝ τΰελδ βΝ πθΝ κηΫθπθΝ γαΝ

τεκζβΝ εαδΝ αελδίάμΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζΫ λβΝ κδεκθκηδεάΝ εαδΝ δκδεβ δεάΝ κλΰΪθπ β κυΝ

κλΰαθδ ηκτέ 

Ν δαξ έλδ β πθΝα υηα πθΝεαδΝ θ υηα πθΝαεδθβ κπκδά πθ,ΝπκυΝαπκ ζκτθΝ βθΝ

κυ έαΝ βθΝπ λδκυ έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν έθαδΝαπσ αΝ βηαθ δεσ λαΝγΫηα αΝπκυΝαπα ξκζκτθΝ

εαδΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝκθ σ β αΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝηκθΪ αμέ 

 

ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝ βΝ ιΫ α β κυΝ δ γθκτμΝ

ζκΰδ δεκτΝ πλκ τπκυΝ κΝ κπκέκΝ αφκλΪΝ δμΝ θ υηα μΝ αεδθβ κπκδά δμέΝ Ν δ ικ δεάΝ Ϋλ υθαΝ

εαδΝ κδΝ η ζΫ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ θ λΰβγ έΝ απσΝ βθΝ πλυ β ηφΪθδ βΝ κυΝ πλκ τπκυΝ ηΫξλδΝ εαδΝ

άη λαΝεαγυμΝεαδΝκδΝαιδκζκΰά δμΝ δ δευθΝγαΝ έθαδΝ αΝ φσ δαΝΰδαΝ βθΝαθ δπλκ ππ υ δεάΝεαδΝ

κυ δυ βΝπαλκυ έα βΝ βμΝ δεσθαμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ 

ΣαΝ λ υθβ δεΪΝ λπ άηα αΝ πκυΝ πλαΰηα τ αδ βΝ παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ

αφκλκτθΝ βθΝ υλτ λβΝ φαληκΰάΝ κυΝ δ γθκτμΝ ζκΰδ δεκτΝ πλσ υπκυΝ 1θΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ

ηκθΪ μΝεαδΝ βθΝ πέ λα άΝ κυΝ βΝ τθ αιβΝεαδΝ υπκπκέβ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθέ 

 βθ λΰα έαΝ γαΝ παλκυ δα έ κΝ π έκΝ λΪ βμΝ κυΝ έΛέΠέΝ 1θ,Ν πθΝ θ υηα πθΝ

αεδθβ κπκδά πθέΝΣκΝετλδκΝηΫλκμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ λέαΝε φΪζαδαέ 

 κΝ πλυ κΝ ε φΪζαδκΝ ΰέθ αδΝ ηέαΝ πλυ βΝ δ αΰπΰδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βέΝ θαφΫλ αδΝ εαδΝ

πλκ δκλέα αδΝκΝ εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμ εαδΝπαλκυ δΪα αδΝβΝ κηάΝ βμέ 

 κΝ τ λκΝε φΪζαδκ,Νίλέ ε αδ ηέαΝδ κλδεάΝαθα λκηάΝυ ΝθαΝ υθ γ έΝβ πκλ έαΝ

βμΝζκΰδ δεάμΝη Ν βΝ βη λδθάΝ βμΝ ιΫζδιβέΝ εκζκυγ έΝίδίζδκΰλαφδεάΝ πδ εσπβ βΝία δ ηΫθβΝ



 

 

 

 

2 

βΝ η ζΫ βΝ πκυΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ ΰδαΝ κΝ ΛΠΝ 1θΝ ία δ ηΫθβΝ Ν ΪλγλαΝ εαδΝ δα υπυ δμΝ

λ υθυθέ 

 κΝ λέ κΝε φΪζαδκΝ έθαδ κΝγ ηδεσΝπζαέ δκέΝΟΝπλκ δκλδ ησμΝ πθΝ ΛΠΝεαδΝ ΠΥ Ν

γαΝ έθαδΝκδΝίΪ δμΝΰδαΝ βθΝαθΪζυ βΝπκυΝγαΝαεκζκυγά δέΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝθαΝαθαφ λγκτθΝ αΝ

πκδκ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ κδΝ κυ δυ δμΝ παλα κξΫμΝ αΝ κπκέαΝ ία έακθ αδΝ σζαΝ αΝ δ γθάΝ

πλσ υπαΝυ ΝθαΝΰέθ δΝι εΪγαλκΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κΝκπκέκΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ αΝγ ηΫζδαΝΰδαΝ βθΝ

κδεκυη θδεάΝ άλβ βΝ πθΝεαθσθπθΝπκυΝγΫ κθ αδέΝ υΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαφ λγ έΝεαδΝβΝ λΪ βΝ

βμΝ πδ λκπάμΝπκυΝ δαηκλφυθ δΝ αΝπλσ υπαΝαυ ΪΝεαγυμΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝεαδΝ κΝ πζαέ δκ 

εα Ϊλ δ βμ πθΝεα α Ϊ πθΝκλέακθ αδΝαπσΝαυ άέΝ κΝ τ λκΝηδ σΝ κυΝε φαζαέκυ,Νΰέθ αδΝ

ηέαΝπλυ βΝ δ αΰπΰάΝ κΝ ΛΠΝ1θΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ βη δυθ αδ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ

Λκΰδ δευθΝΠλκ τππθΝΰδαΝ βΝ δαξ έλδ β πθΝπαΰέπθ 

ΣκΝ Ϋ αλ κΝε φΪζαδκΝαφκλΪΝαπκεζ δ δεΪΝ κΝπλσ υπκΝ1θέΝΘαΝαθαζυγ έΝζ π κη λυμΝβΝ

φαληκΰάΝ κυέΝ ξ δΝδ δαέ λβΝ βηα έαΝθαΝ δ υελδθδ έΝκ λσπκμΝεα αξυλβ βμ,ΝβΝ δα δεα έαΝ

βμΝαπκ έηβ βμ,ΝβΝηΫγκ κΝ πθΝαπκ ίΫ πθΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝαπσ υλ βμΝ πθΝπαΰέπθέ 

ΣΫζκμ,Ν βΝ λΰα έαΝ κζκεζβλυθ αδΝ η Ν κΝ ε φΪζαδκΝ ηΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ

απκλλΫκυθΝαπσΝ βθΝαθΪζυ βΝπκυΝγαΝπλκβΰβγ έΝεαγυμΝεαδΝη Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝη ζζκθ δεάΝ

Ϋλ υθαέ  
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Κ Φ Λ ΙΟΝβ 

Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙΚΗΝ ΠΙΚΟΠΗΗ 

 

 

2.1 Ι ολδεά θα λοηά 

 

 

ΟΝεζΪ κμΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ ιυπβλ έΝ βθΝπ λδΰλαφά,Ν βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ βθΝεα Ϊ αιβΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝ ΰ ΰκθσ πθέΝ εκπσμΝ βμΝ έθαδΝ βΝ παλκξάΝ πζβλκφκλδυθΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ

θ δαφ λση θκυμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κθ σ β αΝ πκυΝ ι Ϊα αδέΝ  αΝ πζαέ δαΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ

Ϊθγδ βμΝεαδΝ ιΫζδιβμ,Ναθαπ τ αδ εαδΝβΝζκΰδ δεάέ 

ΣκΝ 1λβγΝ κΝ ΰ ληαθσμΝ κδεκθκηκζσΰκμΝ Eugen Schmalenbach Ϋεαθ Ν πλκ πΪγ δαΝ θαΝ

βηδκυλΰά δΝ κΝ πλυ κΝ ζκΰδ δεσΝ ξΫ δκέΝ ΣκΝ βη έκΝ αγησμΝ σηπμΝ έθαδΝ η ΪΝ βΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ κυΝ 1λβλ,Ν σπκυΝ ι εδθΪ δΝ δμΝ θπηΫθ μΝ Πκζδ έ μΝ η λδεάμΝ βΝ

υπκπκέβ βΝ βμΝζκΰδ δεάμέΝ αθΝαπαλαέ β κΝθαΝαπκεα α αγ έΝβΝ πΪλε δαΝ βμΝ πδ άηβμ 

υ ΝθαΝαθαεΪηο δΝ ΝθΫ μΝίΪ δμΝ κΝξλβηα κπδ π δεσΝ τ βηαέΝ ΝγΫ πδ βΝεαθσθπθΝΰδαΝ

βθΝ πδκ απκ ζ ηα δεάΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝ αΰκλΪμΝ ά αθΝ απαλαέ β βΝ αζζαΰάΝ κθΝ λσπκΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝκδεκθκηέαμέ 

Ν SEC (Security Exchange Commission),Ν ΫθαμΝ ευί λθβ δεσμΝ κλΰαθδ ησμ, έθαδΝ βΝ

πλυ βΝ πδ λκπάΝπκυΝ υθ Ϊξγβε Νη Ν εκπσΝ βθΝαθαγ υλβ βΝ βμΝ υπκπκδβηΫθβμΝζκΰδ δεάμέΝ

ΣκΝ 1λγκΝ σηπμ,Ν ζσΰπΝ αφ θσμΝ Ϋζζ δοβμ ε φαζαέπθ εαδΝ αφ ΫλκυΝ η Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ

αθ δε δη θδεάΝ πζβλκφσλβ β,Ν δ δπ δεΫμΝ αδλέ μΝ α ξκζάγβεαθΝ η Ν βθΝ υπκπκέβ βΝ βμΝ

ζκΰδ δεάμΝηΫξλδΝ κΝ1λιγέ 

 δμΝαλξΫμΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1λιί,Ν βηδκυλΰ έ αδ βθΝ η λδεάΝ κΝFASB (Financial 

Accounting Standards Board) κλΰαθδ ησμΝ κΝ κπκέκμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ άη λαΝ κ βΰσμΝ βΝ

ηβξαθκΰλΪφβ β εαδΝκλΰΪθπ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ θυΝΫθαΝξλσθκΝη Ϊ,Ν κΝ1λιγΝδ λτ αδΝεαδΝ Ν

υλππαρεσΝ Ϋ αφκμ,Ν κΝ Λκθ έθκ,Ν βΝ δ γθάμΝ πδ λκπάΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθ,Ν βΝ IASC 

(International Accounting Standards CommitteeΨέΝ βθΝ IASC αλξδεΪΝ υηη έξαθΝ υθκζδεΪΝ

ΫεαΝξυλ μμΝΚαθα Ϊμ,ΝΓαζζέα,ΝΓ ληαθέα,Ν υ λαζέα,ΝΜ ιδεσ,Ν Ιαππθέα,Ν θπηΫθκΝ α έζ δκ,Ν

Οζζαθ έα,ΝΙλζαθ έαΝεαδΝ Π έΝ Ν ζζΪ α,ΝΫΰδθ ΝηΫζκμΝΫθαΝξλσθκΝαλΰσ λα,Ν κΝ1λιζέ 

ΝIASC έξ ΝπμΝ εκπσΝ βθΝΫε κ βΝπλκ τππθΝ αΝκπκέαΝκθκηΪακυη Ν δ γθάΝΛκΰδ δεΪΝ

Πλσ υπαΝ ΧInternational Accounting Standards – IASΨέΝ ΣκΝ βίί1Ν βΝ πδ λκπάΝ δ γθυθΝ
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ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ η α ξβηα έ βε  Ν υηαΝ δ γθυθΝ Λκΰδ δευθΝ Πλκ τππθΝ

(International Accounting Standards Board - IASBΨΝ εαδΝ πδετλπ Ν αΝ πλσ υπαΝ πκυΝ έξαθΝ

βηδκυλΰβγ έέΝΣκΝIASB θΝυπΪΰ αδΝ ΝεΪπκδκΝελΪ κμ,Ν έθαδΝ δ γθάμΝκλΰαθδ ησμΝεαδΝ εκπσμΝ

κυΝπαλαηΫθ δΝβΝΫε κ βΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝεαδΝ υλ έαμΝαπκ κξάμΝζκΰδ δευθΝπλκ τππθέΝ υ σΝ

πδ υΰξΪθ αδΝη Ν βΝ υθ λΰα έαΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝη ΝΪζζ μΝαθ έ κδξ μΝαλξΫμΝσππμΝβΝFASB 

πκυΝαθαφΫλγβε ΝπαλαπΪθπΝαζζΪ εαδΝη Ν βθΝIOSCO (International Organization of Securities 

CommissionΨΝ κΝ δ γθάΝκλΰαθδ ησΝ πδ λκπυθΝε φαζαδαΰκλΪμ. 

ΣκΝβίίηΝβΝ υλππαρεάΝ θπ βΝαπκφΪ δ Νσ δ σζ μΝκδΝ αδλέ μΝ πθΝκπκέπθΝκδΝη κξΫμ 

δαπλαΰηα τκθ αδΝ Ν κλΰαθπηΫθ μΝ αΰκλΫμΝ Ν υλππαρεΪΝ ξλβηα δ άλδαΝ γαΝ έθαδΝ

υπκξλ πηΫθ μΝθαΝ βλκτθΝ αΝ δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαέ 

 

 

2.2 δίζδοΰλαφδεά πδ εόπη η 

 

 

ΟΝ ξ δλδ ησμΝ πθΝ θ υηα πθΝ αεδθβ κπκδά πθΝ Ν ηέαΝ κθ σ β αΝ εαδΝ βΝ βηα έαΝ κλγάμΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ έθαδΝ απσΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ απα ξκζκτθΝ δ δαέ λαΝ βθΝ πδξ δλβηα δεάΝ

εκδθσ β αέΝ Ν βηαθ δεσ β αΝ η ζΫ βμΝ πθΝ παΰέπθΝ Ϋΰε δ αδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δ έθαδΝ

αθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ βμΝπαλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝεαδΝ βηαθ δεσΝηΫ κΝπλαΰηα κπκέβ βμΝ

κυΝ σξκυΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν κυΝ εΫλ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν βΝ αθαπλκ αληκΰάΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ

θ υηα πθΝπαΰέπθΝ έθαδΝ ΫθαΝαπσΝ αΝπδκΝεαέλδαΝ αβ άηα αΝ κυμΝετεζκυμΝ πθΝζκΰδ υθέΝ Ν

αιδκπδ έαΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ πκυΝ απκλλΫκυθΝ απσΝ βΝ

η ζΫ βΝ αυ υθΝ παλαεδθ έΝ σζκΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ κυμΝ αθαζυ ΫμΝ βΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ

παλαΰσθ πθΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ δμΝαθαπλκ αληκΰΫμΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα ΪΝ κυμέ 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ Missonier-Piera ΧβίίιΨ,Ν βΝ αθαπλκ αληκΰάΝ πθΝ θ υηα πθΝ

κδξ έπθΝαυιΪθ δΝ βθΝαιδκπδ έαΝ πθΝ πδξ δλά πθΝκδΝκπκέ μ έθαδΝ αθ δκ κ κτη θ μΝεαδΝΪλαΝ

δ υεκζτθ δΝΰ θδεσ λαΝ βΝζάοβΝ αθ έπθέΝ Νη ζΫ βΝ κυΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν βθΝ ζί έαΝ Ν

έΰηαΝ ίδκηβξαθδευθΝ εαδΝ ηπκλδευθΝ αδλδυθέΝ ΟδΝ η ΰΪζ μΝ πδξ δλά δμΝ ΫξκυθΝ δ ξυλσ λκΝ

εέθβ λκΝ υ Ν θαΝ πλκίκτθΝ Ν αθαπλκ αληκΰΫμΝ πθΝ παΰέπθΝ κυμέΝ ΟδΝ κδεκθκηδεΫμΝ κυμΝ

εα α Ϊ δμΝπαλκυ δΪακθ αδΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κΝεαδΝβΝαθ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝυπ λκξάΝ κυμΝ

ηπκλ έΝθαΝ δαελδγ έΝεαδΝαπσΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθ παΰέπθΝ κυμέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝ

έξθκυθΝσ δ βΝαθαπλκ αληκΰάΝ παυιΪθ δΝ βΝγ δεάΝ δεσθαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝαπΫθαθ δΝ κυμΝ

πδ π ΫμΝ βμΝ εαδΝ εα ΥΝ πΫε α β,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ παλαπΪθπ,Ν πκζζαπζα δΪα δΝ δμΝ
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αθ δκζβπ δεΫμΝδεαθσ β μΝ βμΝκθ σ β αμ,Νη Ν πδπζΫκθΝξαλαε βλδ δεσΝ κΝκπκέκΝεα Ϋζβι ΝβΝ

Ϋλ υθαΝ κυ Missonier-Piera,Ν αΝξαηβζΪΝ πδ σεδαέ 

ΟΝ εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝ πθΝBalla et al. Χβί1ζΨΝ έθαδΝθαΝ δ λ υθά δΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ

ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝαθαπλκ αληκΰάΝ πθΝ κδξ έπθΝ πθΝ θ υηα πθΝ

αεδθβ κπκδά πθΝη ΪΝ βθΝαλξδεάΝαθαΰθυλδ βΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΛΠΝ1θΝεαδΝ κΝ ΛΠΝγθέΝ Ν

Ϋλ υθαΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν αΝ Ϋ βΝ βίίη,Ν βίίιΝ εαδΝ βίίλ,Ν Ν ΫθαΝ έΰηαΝ ζζβθδευθΝ

πδξ δλά πθέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝΫλ υθαμΝ έξθκυθΝσ δ βΝηΫγκ κμΝ κυΝεσ κυμΝ έθαδΝ πδκ 

πδγαθσΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ η Ν η ΰαζτ λβΝ ησξζ υ βέΝ πδπζΫκθ,Ν σππμΝ

φαέθ αδ,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝ κυΝ έΰηα κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υδκγ κτθΝ βΝ ηΫγκ κΝ παθ ε έηβ βμΝ

ηφαθέακυθΝ ξαηβζσ λαΝ πέπ αΝ υηησλφπ βμΝ δμΝ ΰθπ κπκδά δμΝ πθΝ πλκ τππθΝ 1θΝ εαδΝ

36. 

ΟδΝ Campello εαδΝ Giambona (2011) κΝ ΪλγλκΝ κυμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθΝ ε φαζαδαεάΝ

δΪλγλπ β εαδΝ βθΝ παθαθΪπ υιβΝ πθΝ θ υηα πθ αεδθβ κπκδά πθ,Ν ι ΪακυθΝ βΝ ξΫ βΝ

η αιτΝ βμΝ αδλδεάμΝπ λδκυ δαεάμΝ δΪλγλπ βμΝεαδΝ βμΝε φαζαδαεάμΝ δΪλγλπ βμ ίΪ δΝ βμΝ

αιδκπκέβ βμΝ πθΝ η αίκζυθΝ πθΝ παΰέπθέΝ Ν γ πλέαΝ πλκ έθ δΝ σ δ βΝ εα κξάΝ θ υηα πθΝ

κδξ έπθΝ αυιΪθ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ αθ δ ηκτ,Ν δσ δΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝ πδ π ΫμΝ θαΝ

παθαε ά κυθΝ πδκΝ τεκζαΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ ηδαμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΣαΝ θ υηα αΝ

π λδκυ δαεΪΝ κδξ έα,Ν π σ κ,Ν έθαδΝ υξθΪΝ ηβΝ λ υ κπκδά δηαέΝ  βΝ η ζΫ βΝ ζκδπσθΝ πθΝ

Campello εαδΝGiambona φαέθ αδΝ σ δ βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ θ υηα πθΝ αεδθβ κπκδά πθΝ έθαδΝ

ΫθαμΝ απσΝ κυμΝ ετλδκυμΝ εαγκλδ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ βμΝ αδλδεάμΝ ησξζ υ βμέΝ ΓδαΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ κυΝ παλαπΪθπ,Ν βΝ αθΪζυ άΝ ηαμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ηδαΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ ίκβγβ δεΫμΝ

η αίζβ ΫμΝπκυΝ θ πηα υθ δΝηΫ λαΝ βμΝπλκ φκλΪμΝεαδΝ βμΝαά β βμΝΰδαΝ αΝ δΪφκλαΝ έ βΝ πθΝ

θ υηα πθΝπαΰέπθΝΧπέξέΝηβξαθάηα α,ΝΰβΝεαδΝε έλδαΨέ 

ΟΝ εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμΝπκυΝπλαΰηα τκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ κυμΝκδΝIatridis εαδΝKilirgiotis 

(2012) έθαδΝ θαΝ ι Ϊ δΝ αΝ εέθβ λαΝΰδαΝ βθΝ παθ ε έηβ βΝπΪΰδκυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυέΝ

ΣαΝεέθβ λαΝ πκυΝ δ λ υθυθ αδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν αγ λάΝ Ϋθ α βΝ

πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν αγ λάΝ ιΫθ μΝ λα βλδσ β μΝ εαδΝ ιαΰκλΫμ,Ν αγ λάΝ ξλΫκμΝ

εαδΝ βθΝεζέ βΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝε λ υθέΝ Νη ζΫ βΝξλβ δηκπκδ έΝπαζδθ λσηβ βΝΰδαΝθαΝ ζΫΰι δΝ

δμΝυπκγ δεΫμΝ ξΫ δμΝπκυΝΫξ δΝ υ αγ έΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝη ζΫ βμέΝ Νεα βΰκλδκπκέβ βΝ πθΝ

πδξ δλά πθΝ κυΝ έΰηα κμΝ ΰέθ αδΝ η Ν ίΪ δΝ αυ ΫμΝ πκυΝ ε ζκτθΝ δμΝ αθαπλκ αληκΰΫμΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝεαδΝ ε έθ μΝπκυΝ θΝία έακθ αδΝ βθΝ ιΫ α βΝ πθΝ ά δπθΝ εγΫ πθΝ

πθΝ πδξ δλά πθέΝ Ϊ δΝ βμΝαθΪζυ βμ,Νπλκετπ δΝσ δ κΝηΫΰ γκμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ξ έα αδΝ
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γ δεΪΝη Ν βθΝαπκ έηβ βΝ πθΝπαΰέπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝεαδΝσ δ βΝαθαπλκ αληκΰάΝ κυμΝ

ξ έα αδΝαλθβ δεΪΝη Ν βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝε λ υθέ 

 βΝη ζΫ βΝ πθΝChristensen εαδΝNikolaev (2013) αθαζτ αδΝ βΝ πδζκΰάΝ βμΝη γσ κυΝ

βμΝ τζκΰβμΝαιέαμΝ Ν ξΫ βΝη Ναυ άΝ κυΝδ κλδεκτΝεσ κυμΝΰδαΝ βθΝαπκ έηβ βΝ πθΝπαΰέπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ ΌππμΝ αθαφΫλκυθΝ εαδΝ κδΝ έ δκδ,Ν βΝ ζκΰδ δεάΝ βμΝ τζκΰβμΝ αιέαμΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ σ αθΝ Ϋξκυη Ν αιδσπδ μΝ ε δηά δμΝ Ν ξαηβζσΝ εσ κμΝ εαδΝ σ αθΝ θΝ

η αφΫλκυθΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ βμΝ πδ σ δμέ Θ πλ έ αδΝ σ δΝ κΝ

δ κλδεσΝ εσ κμ,Ν η Ν η ΰΪζβΝ δαφκλΪ,Ν ευλδαλξ έΝ απσΝ βθΝ πδζκΰάΝ βμΝ τζκΰβμΝ αιέαμέΝ

ιαέλ βΝίΫίαδαΝαυ κτ,Ναπκ ζκτθΝκδΝ π θ τ δμΝ Ναεέθβ αΝπκυΝαθάεκυθΝ Ν αδλ έ μΝη Ν

ετλδαΝ λα βλδσ β αΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝ αεδθά πθέ Ν πδζκΰάΝ η αιτΝ βμΝ τζκΰβμΝ αιέαμΝ εαδΝ

δ κλδεκτΝεσ κυμΝ έθαδΝ κΝαθ δε έη θκΝ βμΝηαελσξλκθβμΝ δαηΪξβμΝη αιτΝ πθΝαεα βηαρευθΝ

εαδΝζκΰδ υθΝεαδΝ πθΝλυγηδ δευθΝαλξυθέΝΌππμΝεα αζάΰκυθ, βΝ τζκΰβΝαιέαΝ θΝ έθαδΝπκζτΝ

πδγαθσΝ θαΝ ΰέθ δΝ βΝ ετλδαΝ ηΫγκ κμΝ απκ έηβ βμΝ ΰδαΝ αΝ τ εκζαΝ λ υ κπκδά δηαΝ ηβΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεΪΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαέ 

θ έγ βΝ ΪπκοβΝ φαέθ αδΝ θαΝ δαηκλφυθκυθΝ κδΝ Herrmann et alέΝ ΧβίίθΨΝ κδΝ κπκέκδΝ

υπκ βλέακυθΝσ δ βΝαθαπλκ αληκΰάΝ πθΝπαΰέπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ βθΝ τζκΰβΝαιέαΝ

απκ ζ έΝ ηέαΝ αιδσπδ βΝ ζκΰδ δεάΝ ηΫγκ κέΝ ΌππμΝ αθαζτ αδΝ κΝ Ϊλγλκ,Ν υπ λΪ πδ βΝ βμΝ

ΪπκοβμΝπκυΝ δαηκλφυθ αδΝ έθαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα α τθ αιβμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ

Ν δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝεαδΝ Ναη λδεΪθδεαέ 

βηαθ δεάΝ ζκδπσθΝ απκ δεθτ αδΝ βΝ παλκυ έαΝ θσμΝ εαγκζδεκτΝ πζαδ έκυΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν

κδξ έκΝ κΝ κπκέκΝ πλκ αλησα αδΝ εαδΝ θγαλλτθ αδΝ η Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ πθΝ δ γθυθΝ

ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθέΝ Ν αθαπλκ αληκΰάΝ πθΝ παΰέπθΝ κδξ έπθΝ έθαδΝ γΫηαΝπκυΝαπα ξκζ έΝ

εα αΝ εσλκθΝ κθΝ πδξ δλβηα δεσΝ εαδΝ αεα βηαρεσΝ εσ ηκ,Ν εαγυμΝ βΝ φαληκΰάΝ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αζζΪι δΝ βθΝ δεσθαΝεαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝηέαμΝκδεκθκηδεάμΝκθ σ β αμέ  
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Κ Φ Λ ΙΟΝγ 

Θ ΜΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟ 

 

 

3.1 δ αΰωΰά  αΝ ΛΠΝ- ΠΧ  

 

 

ΣαΝ ΛΠΝ εαδΝ ΠΥ Ν απκ ζκτθΝ ηέαΝ βηαθ δεάΝ αζζαΰάΝ κΝ ζκΰδ δεσΝ εαδΝ ζ ΰε δεσΝ

πΪΰΰ ζηαέΝ σξκμΝ κυμΝ έθαδΝβΝ βηδκυλΰέα εζέηα κμΝ ηπδ κ τθβμΝ δμΝξλβηα κπδ π δεΫμΝ

αΰκλΫμΝεαδΝΝβΝπλκ α έαΝ βμΝαθ αΰπθδ δεσ β αμΝη αιτΝ πθΝ πδξ δλά πθέ ΣαΝ ΠΥ Ν ε σμΝ

πθΝ βιΝ ξπλυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν φαλησακθ αδΝ εδΝ απσΝ Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ σππμΝ βθΝ

υ λαζέα,Ν βΝΡπ έα,Ν βΝΝΫαΝ βζαθ έα,Ν βΝΝσ δαΝ φλδεάΝεαέ 

ΧμΝ δ γθάΝΛκΰδ δεΪΝΠλσ υπαΝκλέακυη Ν αΝ ΛΠ,Ν ΠΥ ΝεαδΝ δμΝ υθαφ έμΝ ληβθ έ μ 

( ληβθ έ μ SIC- ΠΥ Ψ,Ν δμΝ η αΰ θΫ λ μ λκπκπκδά δμ πθΝ θΝ ζσΰπΝ πλκ τππθ εαδΝ

υθαφυθΝ ληβθ δυθ εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝ αΝη ζζκθ δεΪΝΠλσ υπαΝεαδΝ υθαφ έμΝ ληβθ έ μ πκυΝ

γαΝ εγΫ δ άΝ γαΝ βηκ δ τ δΝ κΝ ηΫζζκθΝ κΝ Ολΰαθδ ησμΝ δ γθυθΝ Λκΰδ δευθΝ Πλκ τππθΝ

ΧΪλγλκΝβ,Νεαθκθδ ησμΝ1θίθήβίίβΝ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΨέ 

ΣαΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαΝ πθΝ πδξ δλά πθΝεαζτπ κυθΝ κΝ τθκζκΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ βμΝ

κδεκθκηδεάμΝ ηκθΪ αμέΝ ΣκΝ ζκΰδ δεσΝ ξΫ δκΝ έθαδΝ ΫθαΝ τ βηαΝ εαθσθπθΝ αιδθσηβ βμΝ πθΝ

ζκΰδ δευθΝ η ΰ γυθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ υπκπκέβ βΝ πθΝ βλκτη θπθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ απσΝ βθΝ

εΪ κ Ν πδξ έλβ β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ η Ν θδαέκΝ λσπκΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ ΰ θδευθΝ απκ ε υθΝ

αλξυθΝυ ΝθαΝΰέθ δΝβΝ αη λσζβπ βΝαπ δεσθδ β πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ. ΣαΝ ΠΥ Ν

πδ δυεκυθ θαΝ πλκζαηίΪθκυθΝ ζκΰδ δεΪΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ δη ππέ δΝ βΝ

πδξ έλβ βΝυ Ν θαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κηκδσηκλφαΝκδΝ υθαζζαΰΫμΝ Ν παΰεσ ηδκΝ πέπ κέΝ

ΣαΝ ΠΥ Ναπκ ζκτθΝΫθαΝ τθκζκΝζκΰδ δευθΝαλξυθ,Νεαθσθπθ,Νη γσ πθΝεαδ δα δεα δυθΝβΝ

άλβ βΝ πθΝ κπκέπθΝ κ βΰ έΝ Ν αιδσπδ βΝ πζβλκφσλβ βΝ πθΝ ξλβ υθΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθέ 

ΣαΝ ΛΠΝ εαγκ βΰκτθΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθ,Ν κδΝ κπκέ μ έθαδμΝ

Κα α α βΝΜ αίκζυθΝΙ έπθΝΚ φαζαέπθ,ΝΚα Ϊ α βΝ πκ ζ ηΪ πθΝΥλά βμ,ΝΚα Ϊ α βΝ

η αίκζυθΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝΘΫ βμ,ΝΚα Ϊ α βΝΣαη δαευθΝΡκυθΝεαδΝ ΫζκμΝβη δυ δμ. 
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ΟδΝ πδξ δλά δμΝ πκυΝ υπκξλ κτθ αδΝ βΝ τθ αιβΝ ίΪ δΝ ΛΠΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ κυμΝ

εα α Ϊ πθ απσΝί1ήί1ήβίίηΝξπλέακθ αδΝ Ν τκΝεα βΰκλέ μέ 

φ θσμΝ κδΝ αθυθυη μΝ αδλέ μΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ η κξΫμ άΝ Ϊζζ μΝ εδθβ ΫμΝ αιέ μΝ έθαδΝ

δ βΰηΫθ μΝ Ν εΪπκδαΝ κλΰαθπηΫθβΝ ξλβηα δ βλδαεάΝ αΰκλΪΝ εδΝ αφ ΫλκυΝ κδΝ ηβΝ δ βΰηΫθ μΝ

πδξ δλά δμΝκδΝκπκέ μΝ θκπκδκτθ αδέ 

 βθΝ πλυ βΝ εα βΰκλέα,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθ μΝ θαΝ υθ Ϊ κυθΝ δμΝ

α κηδεΫμΝ ά δ μΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ ΛΠ- ΠΥ Ν πκυΝ υδκγ κτθ αδΝ

απσΝ βθΝ υλππαρεάΝ θπ βέΝΟδΝηβ λδεΫμΝ αδλέ μΝ έθαδΝ πέ βμΝ υπκξλ πηΫθ μΝ βθΝ άλβ βΝ

πθΝ δ γθυθΝπλκ τππθΝεαδΝΰδαΝσπκδ μ Ϊζζ μΝπ λδκ δεΫμΝκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμέ 

 βΝ τ λβΝ εα βΰκλέα,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθ μΝ βΝ τθ αιβΝ ά δπθΝ

κδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝίΪ δΝ ΛΠΝσ αθΝ έ Ν έθαδΝ ΰεα βηΫθ μΝ βθΝ ζζΪ αΝ έ ΝεαδΝ

ε σμ,Ν φσ κθΝ βΝ υδκγΫ β βΝ πθΝ ΛΠΝ έθαδΝ πλκαδλ δεάΝ βΝ ξυλαΝ ΰεα Ϊ α βμ, Ϊθ 

αθ δπλκ ππ τκυθΝαγλκδ δεΪΝη ΰαζτ λκΝαπσΝ κΝηΣΝ κυΝ θκπκδβηΫθκυΝετεζκυΝ λΰα δυθΝάΝ

κυΝ θκπκδβηΫθκυΝ θ λΰβ δεκτΝάΝ πθΝ θκπκδβηΫθπθΝαπκ ζ ηΪ πθΝη ΪΝ βθΝαφαέλ βΝ βμΝ

αθαζκΰέαμ πθΝη κξυθΝ βμΝη δκοβφέαμέ 

Πλκαδλ δεΪ,ΝηπκλκτθΝθαΝ υθ Ϊ κυθΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝ κυμΝεα α Ϊ δμΝ τηφπθαΝη Ν

αΝ ΛΠΝκδΝηβΝ δ βΰηΫθ μΝεαδΝηβΝ υθ ηΫθ μΝη Ναυ ΫμΝαθυθυη μΝ αδλέ μ εαδΝκδΝ αδλέ μΝ

π λδκλδ ηΫθβμ υγτθβμέ 

φσ κθΝσηπμΝηέαΝηβ λδεάΝ αδλέαΝ ΰεα βηΫθβΝ κθΝ ζζα δεσΝξυλκΝυδκγ ά δΝΝ αΝ δ γθάΝ

πλσ υπαΝ αυ κηΪ πμΝ υπκξλ κτθ αδΝ εαδΝ σζ μΝ κδΝ υθ ηΫθ μΝ αδλέ μΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ

πλκ τππθέ 
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3.2 Όλΰαθα Κα άλ δ ημ ΛΠΝ- ΠΧ  

3.2.1 εοπόμ – οηά 

 

 

πδ λκπάΝ δ γθυθΝΛκΰδ δευθΝΠλκ τπωθΝ(IASC) 

ΝIASC έθαδΝβΝ υθΫξ δαΝ κυΝυηα κμΝ δ γθυθΝΛκΰδ δευθΝπλκ τππθέΝΣκΝ1λιγΝΫΰδθ Ν

βΝ τ α άΝ βμΝη Ν βΝ υηφπθέαΝκδΝ παΰΰ ζηα δεκέΝ κλΰαθδ ηκέ Λκΰδ δεάμΝ βμΝ υ λαζέαμ,Ν

βμΝΓαζζέαμ,Ν κυΝΚαθα Ϊ,Ν κυΝΜ ιδεκτ,Ν βμΝΟζζαθ έαμ,Ν πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθ η λδεάμ,Ν

βμΝ ΰΰζέαμΝ εαδΝ βμΝ Ιλζαθ έαμέΝ ΟΝ εκπσμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ά αθΝ βΝ Ϋε κ βΝ Λκΰδ δευθΝ

Πλκ τππθέΝΓδαΝαυ σΝ υθ λΰΪ βεαθΝ1γΝ δαφκλ δεΫμΝ δ δεσ β μέΝ βθΝπκλ έαΝβΝ πδ λκπάΝ

υ Ϊγβε ΝπμΝηβΝε λ κ εκπδεσμΝκλΰαθδ ησμΝη ΝΫ λα βΝDelaware πθΝ Π έ 

υηαΝ δ γθυθΝΛκΰδ δευθΝΠλκ τπωθΝ(IASB) 

ΟΝ σξκμΝ κυΝ υηα κμΝ έθαδΝ θαΝ αθαπ τ δΝ εαδΝ θαΝ ε έ δ αΝ δ γθάΝ Πλσ υπαΝ

Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝ θαφκλΪμΝεαδΝ αΝπλκ ξΫ δαΝ πθΝ δ γθυθΝΛκΰδ δευθΝΠλκ τππθέΝΣκΝ

υηαΝΫξ δΝ1ζΝηΫζβΝαπσΝλΝξυλ μέ 

υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝΠλκ τπωθΝ(SAC) 

ΝSAC παλΫξ δΝ υηίκυζ υ δεΫμΝυπβλ έ μΝ βθΝIASB ξ δεΪΝη Ν δμΝ πδπ υ δμΝ πθΝ

Πλκ τππθΝπκυΝπλκ έθκθ αδέΝ παλ έα αδ απσΝπ θάθ αΝηΫζβέ 

 

 

3.2.2 δα δεα έα Έε ο ημ ΛΠ- ΠΧ  

 

 

Νγ ηα κζκΰέαΝ πθΝ ΠΥ ,Νπλκετπ δΝεα σπδθΝ υθ λΰα έαμΝη Ν δΪφκλαΝηΫλβΝεαδΝφκλ έμέ 

ΓδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ δ γθυθΝ πλκ τππθ,Ν ι Ϊα αδΝ εα αλξάθΝ Ϊθ υπΪλξ δΝ σθ πμΝ

Ϋζζ δοβΝ κθΝ λσπκΝξλβηα κκδεκθκηδεάμΝαθαφκλΪμΝ κυΝπλκ τπκυΝπκυΝ έθαδΝπλκμΝΫε κ βΝεαδΝ

πδπζΫκθΝβΝ πκυ αδσ β αΝ κυΝπλκ δθση θκυΝγΫηα κμέΝ βΝ υθΫξ δαΝ έθαδΝ βηαθ δεσΝ κΝπυμΝ

εαδΝεα Ϊ πσ κΝ πβλ Ϊακθ αδΝκδΝυπσζκδπ μΝκθ σ β μΝαπσΝ βΝθΫαΝαυ άΝ δ αΰπΰάΝεαγυμΝεαδΝβΝ

απκ ζ ηα δεσ β αΝ κυέ 

ΓδαΝ βθΝΫε κ βΝ θσμΝ ΛΠΝυπ τγυθβΝ έθαδΝβΝ υλππαρεάΝ πδ λκπάΝΡυγηδ δευθΝ λξυθΝ πθΝ

ΰκλυθΝΚδθβ υθΝ ιδυθέ 

ΣκΝ πλυ κΝ ίάηαΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέα θσμΝ πλκ τπκυΝ έθαδΝ κΝ θ κπδ ησμΝ εαδ βΝ

αθαγ υλβ βΝ σζπθΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ πζαδ έκυέΝ  βΝ
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υθΫξ δαΝπλαΰηα κπκδ έ αδ η ζΫ βΝ πθΝ γθδευθΝζκΰδ δευθΝπλκ τππθΝεαδΝπλαε δευθΝβΝκπκέαΝ

π ι λΰΪα αδΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν βΝ ε έθκυμΝπκυΝεαγκλέακυθΝ αΝ γθδεΪΝπλσ υπαέΝ Ν πση θκΝ

Ϊ δκ,ΝβΝSAC πλκ γΫ δΝ κΝγΫηαΝ βθΝβη λά δα δΪ αιβΝ κυΝIASBέΝ βηδκυλΰ έ αδΝη ΪΝηέαΝ

υηίκυζ υ δεάΝκηΪ αΝπλκμΝ κΝIASB υ ΝθαΝΰέθ δΝβΝ κπκγΫ β βΝ κΝγΫηαέΝΠλκξπλΪη Ν βθΝ

Ϋε κ βΝ ξ έκυΝ δαίκτζ υ βμΝ ΰδαΝ βησ δαΝ ξσζδαΝ εαδΝ Ϋπ δ αΝ ΰέθ αδΝ βΝ Ϋε κ βΝ θσμΝ

πλκ ξ έκυέΝ ΓδαΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ ξκζέπθ ξ δεΪΝ η Ν κΝ θΫκΝ πλσ υπκ,Ν υπΪλξ δΝ κλδ ηΫθκμΝ

ξλσθκμέΝ  κΝ δΪ βηαΝ π ι λΰα έαμΝ πθΝ ξκζέπθ,Ν ΰέθ αδΝ ηέαΝ ε έηβ βΝ αυ υθΝ εαδΝ

απκφα έα αδΝ Ϊθ έθαδΝξλά δηκΝθαΝ δ ιαξγ έΝ βησ δαΝαελσα βΝεαδΝ κεδηΫμΝ Ν κη έμέΝΣΫζκμ,Ν

ΰδαΝ βθΝκλδ δεάΝΫΰελδ βΝ κυΝπλκ τπκυΝξλ δΪακθ αδΝ κυζΪξδ κθΝ θθΫαΝοάφκδΝαπσΝ βθΝIASB. 

φσ κθΝ κΝ αθαγ πλβηΫθκΝ ξΫ δκΝ ΰέθ δΝ απκ ε σΝ απσΝ δεαθκπκδβ δεσΝ αλδγησΝ η ζυθΝ

Χ κυζΪξδ κθΝαπσΝ αΝ λέαΝ Ϋ αλ αΨΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν κΝ ξΫ δκΝαπκ ζ έΝπζΫκθΝΫθαΝΛκΰδ δεσΝ

Πλσ υπκΝεαδΝ ε έ αδΝ πέ βηαΝαπσΝ βθΝIASB βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ αέ 

ΣαΝ δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝ ε έ κθ αδΝ βθΝαΰΰζδεάΝΰζυ αέΝΜ αφλΪακθ αδΝ δμΝ

γθδεΫμΝ ΰζυ μΝ πθΝ ξπλυθΝ απσΝ αΝ θ δαφ λση θαΝ ζκΰδ δεΪΝ υηα α,Ν εα σπδθΝ

ικυ δκ σ β βμΝ απσΝ βθΝ IASBέΝ  δμΝ η αφλΪ δμΝ υπκξλ π δεΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαΰλΪφ αδΝ σ δ 

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ η Ϊφλα βΝ κυΝ ΰε ελδηΫθκυΝ ε δηΫθκυΝ εαγυμΝ πέ βμΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ

ζκΰδ δεκτΝ υηα κμΝπκυΝ επσθβ Ν κΝε έη θκέ 

ΟδΝ ξυλ μΝηΫζβΝ βμΝ υλππαρεάμ θπ βμ,Ν ΰδαΝ θαΝ πλκξπλά κυθΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ πθΝ

δ γθυθΝΛκΰδ δευθΝΠλκ τππθ,Ν πθΝΠλκ τππθΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝ θαφκλΪμ,ΝεαγυμΝεαδΝ

πθΝ ξ δευθΝ δ ληβθ δυθ κυμ,Ν π λθΪθ Ν απσΝ ηέαΝ δα δεα έαέΝ θ σμΝ τκΝ ηβθυθΝ απσΝ βΝ

βηκ έ υ βΝ θσμΝ πλκ τπκυΝαπσΝ κΝ IASB εαδΝ Ϋξκθ αμΝ πλκβΰβγ έΝ βησ δαΝ δαίκτζ υ βΝ ΰδαΝ

ΫθαΝ ηάθα,Ν β European Financial Reporting Advisory Group υπκίΪζζ δΝ βθΝ πδ λκπάΝ

υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθΝ βθΝ δ άΰβ άΝ βμΝΰδαΝ βθΝυδκγΫ β βΝάΝσξδΝ κυΝπλκ τπκυέΝΓδαΝ βθΝ

οάφδ βΝ υπ τγυθβΝ έθαδΝ βΝ Καθκθδ δεάΝ πδ λκπάΝ Λκΰδ δευθΝ γ ηΪ πθ,Ν βθΝ κπκέαΝ

υηη ΫξκυθΝ επλσ ππκδΝ πθΝξπλυθΝη ζυθέ 

φσ κθΝοβφδ έΝυπΫλΝεαδΝπλκξπλά κυη Ν ΝυδκγΫ β βΝ κυΝπλκ τπκυ,Ν ε έ αδΝεαδΝ

βηκ δ τ αδΝκΝ ξ δεσμΝΚαθκθδ ησμΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ υλππαρευθΝΚκδθκ ά πθέ 

Ν πδ λκπάΝησθβΝ βμΝ Νηπκλ έΝθαΝαπαδ ά δΝεαδΝθαΝ πδίΪζζ δΝ βΝ υηησλφπ βΝπλκμΝ

αΝ δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαέΝ Ν θέ ξυ β εαδΝαθαΰθυλδ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμ,Ν εκπσμΝ έθαδ,Ν θαΝ

θγαλλτθ αδΝ απσΝ σζ μΝ δμΝ κηΪ μΝ υ Ν θαΝ π ε έθ αδΝ βΝ αιδκπδ έα πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθΝπαΰεκ ηέπμέ 

 

ΠΟΙΟΣΙΚ ΝΧ Ρ ΚΣ ΡΙΣΙΚ  
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ΟδΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ κδΝ κπκέ μΝ υθ Ϊ κθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ δ γθάΝ

Λκΰδ δεΪΝΠλσ υπαΝεαδΝ αΝ δ γθάΝΠλσ υπαΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝ θαφκλΪμ,Ν δΫπκθ αδΝαπσΝ

Ϋ λδμΝία δεΫμΝδ δσ β μέ 

 Κα αθκβ σ α α 

Θ πλυθ αμΝ πμΝ κηΫθκΝ εα αλξάθΝ σ δ κδΝ ξλά μΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ έθαδΝ

ΰθυ μΝ εαδΝ δαγΫ κυθΝ αΝ εα ΪζζβζαΝ φσ δαΝ ΰδαΝ βθΝ κυ δα δεάΝ αθΪΰθπ βΝ πθΝ

απκ ζ ηΪ πθ,Ν βΝ πλυ βΝ δ δσ β αΝ ίΪ δΝ ΛΠ- ΠΥ Ν έθαδΝ σ δ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ

κδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝκφ έζ δΝθαΝ έθαδΝ τεκζαΝαθ δζβπ σ,Νεα αθκβ σέ 

Π λέπζκε μΝ πζβλκφκλέ μ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ εα α Ϊ δμΝ αθ ιΪλ β α 

απσΝ κΝίαγησΝ υ εκζέαμΝ κυμΝ φσ κθΝ έθαδΝ βηαθ δεΫμ 

 υθΪφ δαΝ(relevance) 

ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δεαθκπκδ έ αδΝ βΝ αθΪΰεβΝ πθΝ Ϊη αΝ θ δαφ λση θπθΝ ΰδαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ

πζβλκφσλβ βΝυ ΝίΪ δΝ βμΝη ζΫ βμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝθαΝ πβλ Ϊακθ αδΝ βΝ

ζάοβΝαπκφΪ πθέΝ Ν υθΪφ δαΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝπζβλκφκλδυθέ 

 ιδκπδ έαΝ(reliability) 

παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ έθαδΝκδΝκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝθαΝηβΝίαλτθκθ αδΝαπσΝ βηαθ δεΪΝ

φΪζηα αΝ άΝ πλκεα αζάο δμ εαδΝ θαΝ παλκυ δΪακυθΝ κλγΪΝ βθΝ δεσθαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΟδΝ

ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ παλκυ δΪακυθΝ ΰ ΰκθσ αΝ πλαΰηα δεΪΝ ξπλέμΝ δ δαέ λβΝ

ίαλτ β αΝ βθΝκυ έαΝ πθΝεδθά πθ,Ν δσ δΝβΝκυ έαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ Ν υηπέπ δ υθ ξυμΝη Ν

κΝθκηδεσΝ κυμΝ τπκέΝΟδΝπζβλκφκλέ μΝΰδαΝθαΝ έθαδΝαιδσπδ μΝγαΝπλΫπ δΝθαΝξαλαε βλέακθ αδΝ

απσΝ κυ λσ β α,Ν τθ βΝ εαδΝ πζβλσ β αέΝ βζα ά,Ν θαΝ έθαδΝ απαζζαΰηΫθ μΝ απσΝ

πλκεα αζάο δμ,Ν θαΝ ηβθΝ υπ λ ε δηκτθ αδΝ άΝ υπκ ε δηκτθ αδΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ άΝ

Παγβ δεκτΝαθ έ κδξαΝεαδΝθαΝ έθαδΝπ λδ ε δεΫμΝσ κθΝαφκλΪΝ βΝ βηαθ δεσ β ΪΝ κυμέ 

 υΰελδ δησ β αΝ(comparability) 

ΟδΝ ξλά μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ υΰελέθκυθΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμΝ ηέαμΝ

ηκθΪ αμΝ σ κΝ δαξλκθδεΪΝ σ κΝ εαδΝ ξ δεΪΝ η Ν Ϊζζ μΝ κθ σ β μέΝ υ σΝ πλκςπκγΫ δΝ σ δ βΝ

αθαΰθυλδ β εαδΝβΝ πδηΫ λβ βΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝεαδΝΰ θδεσ λαΝσζπθΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝΰέθ αδΝ

η Ν υ βηα δεσΝ λσπκέΝ ΣαΝ π λδΰλαφδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδ δμΝ εα α Ϊ δμΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝ έθκθ αδΝ υΰελδ δεΪΝΧπξΝφσλκμΝ δ κ άηα κμΨέ 

 ελδίκ έεαδβΝπαλκυ έα β 

Ν αελδίκ έεαδβΝ παλκυ έα βΝ πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν βθΝ εαγκζδεάΝ υηησλφπ βΝ δμΝ αλξΫμΝ πθΝ

πλκ τππθέΝ Ϊθ ξλβ δηκπκδβγκτθΝ δαφκλ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθ,Ν αυ σΝ αθαφΫλ αδΝ δμΝ βη δυ δμέΝ Ν ηβΝ υηησλφπ βΝ υθ πΪΰ αδΝ σ δ κδΝ
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εα α Ϊ δμΝ Ν γ πλκτθ αδΝ αελδί έμΝ εαδΝ έεαδ μΝ εαδΝ ΪλαΝ έ πμΝ κ βΰβγκτη Ν Ν ηβΝ

αθ δπλκ ππ υ δεάΝαπ δεσθδ β βμΝκθ σ β αμέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαζτ αδΝ

δμΝ βη δυ δμΝ κΝπυμΝ πβλ Ϊα δΝβΝ δαφκλ δεάΝαυ άΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ κΝαπκ Ϋζ ηαέ 

 ΟηκδκηκλφέαΝπαλκυ έα βμ 

ΟΝ λσπκμΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝπαλαηΫθ δΝ έ δκμΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδσ κυμέΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ η αίΪζζ αδΝ ε σμΝ κλδ ηΫθπθΝ ιαδλ δεΪΝ δ δαέ λπθΝ π λδπ υ πθΝ ΧπξΝ

αζζαΰάΝ κυΝ κηΫαΝ λα βλδσ β αμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΨέΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,Νπλκίαέθκυη Ν Ν

αζζαΰΫμΝ βθΝ παλκυ έα β,Ν φσ κθΝ αυ ΫμΝ απκ ζκτθΝ αθ δε δη θδεΪΝ κλγσ λβΝ εαδΝ πδκ 

αιδσπδ βΝπζβλκφσλβ βέ 

 

ΟΤΙΩ ΙΝΠ Ρ ΟΧ  

ΓδαΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ έθαδΝ απαλαέ β αΝ βΝ πλκςπσγ βΝ πθΝ

κυ δπ υθΝπαλα κξυθΝΧassumptions). 

1. λξάΝ βμΝ υθ ξκτμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ Χon a going concern basis) 

ΘαΝ πλΫπ δΝ βζα άΝ θαΝ ε δηΪ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ βμΝ υθΫξδ βμΝ βμΝ

πδξ δλβηα δεάμΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ ΰδαΝ δΪ βηαΝ η ΰαζτ λκΝ πθΝ υ εαΝ ηβθυθέΝ

υ σΝ ι Ϊα αδΝ απσΝ βΝ δκέεβ βέΝ ΣαΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ κθ σ β αμΝ γαΝ

ξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝ ΝγαΝαπαδ βγ έΝβΝαπκ έηβ άΝ

κυμΝ βθΝαιέαΝ λ υ κπκέβ άμΝ κυμέΝΘαΝ ΰέθ δΝ βθΝ κυ έαΝαθΪε β βΝ βμΝαιέαμΝ κυμΝ

ηΫ πΝ βμΝ ξλά βμέ 

 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝπαλαπΪθπΝπαλα κξάΝ θΝδ ξτ δΝ σ ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαφΫλ αδΝ

λβ ΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ δμΝΰθπ κπκδά δμέ 

 

2. λξάΝ κυΝ κυζ υηΫθκυ 

 δμΝκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝ θΝαθαΰθπλέακθ αδΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ

πδξ έλβ βμ,ΝκδΝυπκξλ υ δμ,Ν αΝέ δαΝε φΪζαδα,Ν αΝΫ κ αΝεαδΝ αΝΫικ αΝ πέΝ βμΝ

αη δαεάμΝίΪ βμ,ΝαζζΪΝ βθΝαλξάΝ κυΝ κυζ υηΫθκυέΝ βζα ά,ΝγαΝπλΫπ δΝκδΝ

υθαζζαΰΫμ θαΝαθαΰθπλέακθ αδΝεαδΝθαΝπαλκυ δΪακθ αδΝ βθΝπ λέκ κΝπκυΝ υηίαέθκυθέ 

ΝπαλαπΪθπΝπαλα κξάΝ ιυπβλ έΝ βθΝκλγάΝεαδΝπλαΰηα δεάΝαπ δεσθδ β πθΝ

δ πλΪι πθΝεαδΝπζβλπηυθ,Ν πθΝαπαδ ά πθΝεαδ πθΝυπκξλ υ πθέΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ

ΰδαΝαυ άθΝ βθΝπαλκυ έα βΝβΝαθ δ κδξέαΝ πθΝ σ πθΝη Ν αΝΫικ αΝπκυΝ

πλαΰηα κπκδάγβεαθΝΰδαΝ βθΝαπσε β βέ 
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3.3 δ αΰωΰά  οΝ ΛΠΝ16 

 

 

ΣκΝΜΪλ δκΝ κυΝ1λκβΝ ΰελέγβε Ν κΝ ΛΠΝ1θΝ«Λκΰδ δεάΝ θ υηα πθΝ εδθβ κπκδά πθ»ΝεαδΝβΝ

ζ υ αέαΝαθαγ υλβ άΝ κυΝΫΰδθ Ν κΝβίίζέ 

ΟδΝ σξκδΝ πθΝκδεκθκηδευθΝηκθΪ πθΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝαιδκπκδυθ αμΝ κυμΝπσλκυμΝεαδΝ

δμΝπαλαΰπΰδεκτμΝ υθ ζ ΫμΝ βμέΝ ε σμΝαπσΝ κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝεαδΝ αΝε φΪζαδΪΝ βμ,ΝβΝ

πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ εαδΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ βμΝ κδξ έα πλκμΝ εη Ϊζζ υ βΝ αΝ κπκέαΝ απκ ζκτθΝ

βηαθ δεσΝεκηηΪ δΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ βμέΝΟδΝπσλκδΝ βμΝκθ σ β αμΝ αιδθκηκτθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν

βΝ φτ β,Ν βΝ ξλά βΝ εαδΝ βΝ δΪλε δαΝ απάμΝ κυμέΝ ΣαΝ θ υηα αΝ πΪΰδαΝ πκυΝ ι Ϊακυη Ν

ίλέ εκθ αδΝ βθΝ εα κξάΝ βμΝ κθ σ β αμΝ εαδΝ αιδκπκδκτθ αδΝ ηαελκπλσγ ηα απσΝ αυ άΝ η Ν

εκπσΝ βΝ ξλά β κυμΝ ΰδαΝ βθΝ πυζβ βΝ ηπκλ υηΪ πθ,Ν ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έα,Ν βΝ

παλκξάΝυπβλ δυθ εαδΝΰδαΝ δκδεβ δεκτμ εκπκτμέ 

ΣκΝΜΪλ δκΝ κυΝ1λκβΝ ηφαθέα αδΝ ΰδαΝ πλυ βΝφκλΪΝ Ν δ γθάΝπζαέ δαΝ κΝ ΛΠΝ1θΝ

ΟΛκΰδ δεάΝ θ υηα πθΝ εδθβ κπκδά πθΟΝ κΝκπκέκΝη ΪΝαπσΝ λκπκπκδά δμΝαθαγ πλ έ αδΝ

εαδΝ ε έ αδΝ ζδεΪΝ κΝ εΫηίλβΝ κυΝ1λλγΝη Ν έ ζκΝΟ θ υηα μΝ εδθβ κπκδά δμΟΝ-ίΫίαδαΝ

πμΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝ κυΝαθαγ πλβηΫθκυΝπλκ τπκυΝκλέα αδΝβΝ1ή1ή1λληέ 

ε κ ,Ν κΝ πλσ υπκΝ Ϋξ δΝ αθαγ πλβγ έΝ κΝ 1λλκΝ απσΝ κΝ ΛΠΝ γθ,Ν κΝ βίίκΝ ΰδαΝ δμΝ

ά δ μΝί ζ δυ δμΝ πθΝIFRS εαδΝ ζδεΪΝ κΝβί1βΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝαπσΝ βθΝ1ή1ήβί1γΝ έγ αδΝ

Ν φαληκΰάΝ κΝαθαγ πλβηΫθκΝπλσ υπκέ 

ΟΝ εκπσμΝ κυΝ πλκ τπκυΝ έθαδΝ κΝ ζκΰδ δεσμΝ ξ δλδ ησμΝ πθΝ θ υηα πθΝ

αεδθβ κπκδά πθΝ πθΝκδεκθκηδευθΝηκθΪ πθΝυ ΝκδΝξλά μΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ

θαΝ αθ ζκτθΝ δμΝ απαλαέ β μΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ π θ τ δμΝ εαδΝ δμΝ η αίκζΫμΝ αΝ

θ υηα αΝπΪΰδαέ 

ΣκΝ ΛΠΝ 1θΝ λυγηέα δΝ γΫηα αΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βΝ ζκΰδ δεάΝ πθΝ θ υηα πθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ φκλΪΝ κυμΝ εαθσθ μΝ αθαΰθυλδ βμΝ πθΝ παΰέπθ κδξ έπθ,Ν βΝ

ζκΰδ δεά αιέαΝ πθΝ παΰέπθΝ εαδΝ κυμΝ εαθσθ μΝ αλξδεκτΝ εαδΝ η αΰ θΫ λκυΝ πλκ δκλδ ηκτΝ

κυμ,Ν δμΝ πδίαλτθ δμΝ πθΝαπκ ίΫ πθΝεαδΝ δμΝΰθπ κπκδά δμΝ δαξ έλδ βμΝεαδΝπαλκυ έα άμΝ

κυμέ 

φαλησα αδΝ εαγκζδεΪΝ ΰδαΝ Ν σζαΝ αΝ κδξ έαΝ θ υηα πθΝ αεδθβ κπκδά πθ,Ν ε σμΝ

Ϊθ εΪπκδκΝΪζζκΝπλσ υπκΝαπαδ έΝάΝ πδ λΫπ δΝΫθαΝ δαφκλ δεσΝξ δλδ ησέ 

ΣκΝ πλσ υπκΝ θΝ φαλησα αδΝ ΰδαΝ θ υηα αΝ πΪΰδαΝ εα ξση θαΝ πλκμΝ πυζβ βΝ
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Χ ΠΥ Ν ηΝ ΟΜβΝ ευεζκφκλκτθ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ εα Ϋξκθ αδΝ πλκμΝ πυζβ βΝ εαδΝ

δαεκπ έ μ λα βλδσ β μΟΨ,ΝΰδαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ–ίδκζκΰδεΪ- ξ δεΪΝη Ν βΝΰ πλΰδεάΝ

λα βλδσ β α Χ ΛΠΝζ1ΝΟΓ πλΰέαΟΨΝεαδΝΰδαΝ κδξ έαΝπκυΝπλκΫλξκθ αδ απσΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝ

ι τλ βΝεαγυμΝεαδΝ ΫζκμΝΰδαΝη αζζ υ δεΪΝ δεαδυηα αΝεαδΝαπκγΫηα αΝ ΧπξΝφυ δεσΝαΫλδκΨέΝ

Ϋίαδα,Ν φαληκΰάΝ κυΝ πλκ τπκυΝ Ϋξκυη Ν δμΝ θ υηα μΝ αεδθβ κπκδά δμΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ άΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ αθαφΫλαη Ν

πλκβΰκυηΫθπμέ 

ΟΝ ζκΰδ δεσμΝ ξ δλδ ησμΝ πθΝ θ υηα πθΝ παΰέπθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ υθ Ϋ αδΝ

εαδΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ γθΝ Ο πκη έπ βΝ ιέαμΝ Π λδκυ δαευθΝ

 κδξ έπθΟΝεαδΝζίΝΟ π θ τ δμΝ Ν εέθβ αΟέ 

 

θ υηα μΝ εδθβ κπκδά δμμ 

ΣαΝ θ υηα αΝπΪΰδαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝεα Ϋξκθ αδΝΰδαΝξλά βΝ βθΝπαλαΰπΰάΝάΝ

βθΝ παλκξάΝ αΰαγυθΝ άήεαδΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ ΰδαΝ εηέ γπ βΝ Ν ΪζζκυμΝ άΝ ΰδαΝ δκδεβ δεκτμΝ

εκπκτμέΝΟδΝ θ υηα μΝαεδθβ κπκδά δμΝαθαηΫθ αδΝ θαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝΰδαΝπ λδ σ λ μΝ

απσΝηέαΝζκΰδ δεΫμΝπ λδσ κυμέ 

 

 

Κσ κμ ΠαΰέκυΝ κδχ έκυ: 

ΣκΝ πκ σΝ πκυΝ εα αίζάγβε Ν Ν η λβ ΪΝ άΝ αηδαεΪΝ δ κ τθαηαΝ άΝ βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ ΪζζκυΝ

αθ αζζΪΰηα κμΝπκυΝ σγβε ΝΰδαΝ βθΝαπσε β βΝ κυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυέΝΠλκ δκλέα αδΝ

απσΝ κΝξλσθκΝ βμΝαπσε β βμΝάΝ βμΝεα α ε υάμΝ κυΝ κδξ έκυΝάΝαπσΝ κΝαπκ δ ση θκΝ πκ σ 

κΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έαΝεα ΪΝ βθΝαλξδεάΝ κυΝαθαΰθυλδ βΝη ΝίΪ βΝΪζζαΝ ΠΥ έ 

πσ ί βμ 

έθαδΝ βΝ υ βηα δεάΝ εα αθκηάΝ κυΝ απκ ί ΫκυΝ πκ κτΝ θσμΝ παΰέκυΝ κδξ έκυΝ εα ΪΝ βΝ

δΪλε δα βμΝ πφΫζδηβμ απάμΝ κυέΝ ΟδΝ ηΫγκ κδΝ απσ ί βμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ έθαδΝ βΝ

υγ έα,ΝβΝφγέθκυ α εαδΝβΝηΫγκ κμΝ πθΝπαλαΰση θπθΝπλκρσθ πθέ 

 

ΩφΫζδηβ αωάμ 

Ολέα αδ έ Ν κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ Ϋθα πΪΰδκΝ κδξ έκΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ βθΝ πδξ έλβ β,Ν έ Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ηκθΪ πθΝ παλαΰπΰάμΝ άΝ σηκδπθΝ

ηκθΪ πθΝπκυΝαθαηΫθ αδΝθαΝζΪί δΝβΝ πδξ έλβ βΝαπσΝ κΝπΪΰδκΝ κδξ έκέ 

δ δεάΝ ιέαμ 
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έθαδΝ βΝ παλκτ αΝ αιέαΝ πθΝ ε δηυη θπθΝ η ζζκθ δευθΝ αηδαευθΝ λκυθΝ πκυΝ βΝ κθ σ β αΝ

αθαηΫθ δΝ θαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ βΝ δαλεά ξλά βΝ θσμΝ π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ εαδΝ απσΝ βΝ

δΪγ άΝ κυΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ κυΝάΝβΝαιέαΝη Ν βθΝκπκέαΝαθαηΫθ δΝθαΝ πδίαλυθγ έΝ

εα ΪΝ κΝ δαεαθκθδ ησΝηδαμ υπκξλΫπ βμέ 

Τπκζ δηηα δεάΝ ιέαμ 

ΧμΝυπκζ δηηα δεάΝ αιέαΝ θσμΝ π λδκυ δαεκτ κδξ έκυΝ κλέα αδ κΝ ε δηυη θκ εαγαλσΝ πκ σ 

πκυΝ ε δηΪΝβΝ πδξ έλβ βΝσ δ γαΝζΪηίαθ ΝαπσΝ θΝ επκέβ βΝ κυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυ,Νη ΪΝ

βθΝαφαέλ βΝ κυΝ ξ δεκτΝεσ κυμ,ΝαθΝ κΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝά αθΝά βΝ βθΝβζδεέαΝεαδΝ

βθΝεα Ϊ α βΝπκυΝγαΝαθαη θσ αθΝεα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ κυέΝ θαζζαε δεΪ,Ν έθαδΝ

εαδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝπαλαΰπΰδευθΝάΝσηκδπθΝηκθΪ πθΝπκυΝβΝκθ σ β αΝαθαηΫθ δ θαΝαπκε ά δΝ

απσΝ κΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκέ 

τζκΰβΝ ιέαμ 

ΣκΝπκ σΝη Ν κΝπκέκΝΫθαΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝαθ αζζαΰ έΝεαδΝηέαΝυπκξλΫπ βΝ

ΰδαΝθαΝεαθκθδ έΝη αιτΝ τκΝη λυθΝπκυΝ θ λΰκτθ η Ν βΝγΫζβ άΝ κυμΝεαδΝη ΝπζάλβΝΰθυ βΝ

πθΝ υθγβευθΝ βμΝαΰκλΪμΝ αΝπζαέ δαΝηδαμ υθαζζαΰάμΝ δ ιαΰση θβμΝ ΝεαγαλΪΝ ηπκλδεάΝ

ίΪ βέ 

Λκΰδ δεάΝ ιέαμ 

έθαδΝ κΝ πκ σΝ η Ν κΝ κπκέκΝ ΫθαΝ πΪΰδκΝ κδξ έκΝ αθαΰθπλέα αδΝ εαδΝ εα αξπλ έ αδ κθΝ

Ι κζκΰδ ησΝη ΪΝ βθΝαφαέλ βΝ πθΝ πλ υηΫθπθΝαπκ ίΫ πθΝεαδΝ πθΝ πλ υηΫθπθΝαβηδυθΝ

απκη έπ βμ βμΝαιέαμΝ κυέ 

θαε ά δηκΝΠκ σμ 

έθαδΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ πκ σΝ η αιτΝ Χ τζκΰβμΝ αιέαμ-εσ βΝ ππζά πθΨΝ εαδΝ βμΝ αιέαμΝ ξλά βμΝ

κυΝπαΰέκυέ 

πκ ίΫ δηκΝΠκ σμ 

έθαδΝ κΝ εσ κμΝ θσμΝ π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ η έκθ βθΝ υπκζ δηηα δεάΝ κυΝ αιέαέΝ Ν

υ βηα δεάΝ εα αθκηάΝ κυΝ απκ ίΫ δηκυΝ πκ κτΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πφΫζδηβμ απάμΝ θσμΝ

π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ έθαδΝβΝαπσ ί άΝ κυέ 

βηέαΝαπκη έω βμ: 

έθαδ βΝ δαφκλΪΝ κυΝ πκ κτΝη αιτΝ βμΝ ζκΰδ δεάμΝαιέαμΝ εαδΝ κυΝ αθαε ά δηκυΝπκ κτΝ θσμΝ

παΰέκυέ 

 

Ι Ι ΙΣ Ρ Ν Μ Ι ΝΣΟΤΝ ΛΠΝ1θ 

1. Υλσθκμ  αθ δη υπδ βμ 



 

 

 

 

16 

ΣαΝυζδεΪΝπΪΰδαΝ κδξ έαΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝηπκλκτθΝθαΝαθαπλκ αλησακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝ

ΛΠΝ 1θέΝ ΧκδΝ λαπ αδεΫμ-α φαζδ δεΫμΝ εαδΝ κδΝ δ βΰηΫθ μΝ κΝ Υλβηα δ άλδκΝ γβθυθΝ

αθυθυη μΝ αδλέ μΝ εαδΝ κδΝ γυΰα λδεΫμΝ αυ υθΝ εα ΪΝ ληΣΝ κυζΪξδ κθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ

αθαπλκ αλησακυθΝεΪγ ΝξλσθκΝ βθΝαθαπσ ί βΝαιέαΝ πθΝαεδθά πθΝ κυμΝ βθΝαΰκλαέαΝαιέαΝ

βΝκπκέαΝπλκ δκλέα αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΛΠΝ1θΨέ 

2.     υθ ζ ΫμΝαθαπλκ αληκΰάμ 

 βθΝ παλΪΰλαφκΝ γ1Ν εαδΝ γβΝ κυΝ ΛΠΝ 1θΝ αθαΰλΪφ αδΝ σ δΝ βΝ αΰκλαέαΝ αιέαΝ πθΝ παΰέπθΝ

εαγκλέα αδΝαπσΝ πέ βηκυμΝ ε δηβ Ϋμέ 

3.     ιέαΝπκυΝυπσε δ αδΝ Ναθαπλκ αληκΰά 

 αΝ δ γθάΝ ζκΰδ δεΪΝπλσ υπα,Ν σππμΝκλέα δΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ ΛΠΝ1θΝ κΝ κπκέκΝ ι Ϊα αδ 

βθΝ παλκτ αΝ λΰα έα,Ν υπΪλξκυθΝ τκΝ θαζζαε δεκέΝ ζκΰδ δεκέΝ ξ δλδ ηκέΝ ΰδαΝ βθΝ αιέαΝ κυΝ

υπσε δ αδΝ Ν αθαπλκ αληκΰάέΝ τηφπθαΝ ζκδπσθΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ γη,Ν Ν αθαπλκ αληκΰάΝ

υπσε δ αδΝβΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ πθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθ,ΝΫ δΝυ ΝθαΝδ κτ αδΝη Ν βθΝαΰκλαέαΝεαδΝ

πλαΰηα δεάΝαιέαΝ κυμέ 

4.     ηφΪθδ βΝ βμΝ δαφκλΪμΝαθαπλκ αληκΰάμ 

ΟΝ ζκΰαλδα ησμΝ Ο δαφκλΫμΝ θαπλκ αληκΰάμΟΝ έθαδΝ βΝ ζκΰδ δεάΝ απ δεσθδ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ

αθαπλκ αληκΰάμέΝ ε έΝ ηφαθέακθ αδΝ πμΝ ηάηαΝ πθΝ Ι έπθΝ Κ φαζαέπθέΝ Ν δαφκλΪΝ

η αφΫλ αδΝ κΝΤπσζκδπκΝε λ υθΝ δμΝ θΫκθΝ  ηάηα αΝεαδΝεα ΥΝαθαζκΰέαΝ βμΝ ξλά βμΝ κυΝ

παΰέκυΝάΝ φΪπαιΝη Ν βθΝαπσ υλ βΝάΝ βθΝπυζβ άΝ κυΝΧπαλΪΰλαφκδΝγλ,Νζί,Νζ1Ψέ 

5.     ά δ μΝαπκ ίΫ δμ 

Μ Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δ γθυθΝπλκ τππθ,Ν πδηβετθ αδΝβΝπφΫζδηβΝαπάΝ πθΝαεδθά πθέΝ υ σΝ

 υηίαέθ δΝ δσ δΝκδΝ ά δ μΝαπκ ίΫ δμΝυπκζκΰέακθ αδΝ βθΝαθαπλκ αληκ ηΫθβΝαιέαΝε ά βμΝ

πθΝαεδθά πθΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝδ ξτκθ μΝ υθ ζ ΫμΝαπσ ί βμέ 

6.     ΦκλκζκΰέαΝυπ λαιέαμ 

 αΝ δ γθάΝ πλσ υπα,Ν φκλκζκΰ έ αδΝ φΪπαιΝ κΝ υπσζκδπκΝ πκ σΝ βμΝ υπ λαιέαμΝ πκυΝ απκηΫθ δΝ

η ΪΝ βθΝ αφαέλ βΝ βμΝ υξσθΝ υπΪλξκυ αμΝ αβηέαμέΝ  Ν π λέπ π βΝ δΪζυ βμΝ βμΝ αδλέαμΝ άΝ

η έπ βμΝ κυΝ ε φαζαέκυΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ πΪλκ κΝ πΫθ Ν υθ,Ν βΝ ε φαζκπκδβγ έ αΝ δαφκλΪΝ

αθαπλκ αληκΰάμΝ υπσε δ αδΝ Ν πζάλβΝ φκλκζκΰέαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ φκλκζκΰέαμΝ

δ κ άηα κμΝΧκΝφσλκμΝπκυΝεα αίζάγβε Ναφαδλ έ αδΨέ 

 

 

3.4 ΛΠΝΚαδΝΠάΰδα 
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ΝεΪγ ΝξυλαΝηπκλ έΝθαΝΫξ δΝ αΝ δεΪΝ βμΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝ αΝκπκέαΝ δαηκλφυθκθ αδ έ Ν

απσΝ αΝΛκΰδ δεΪ υηα αΝ βμΝ εΪ κ ΝξυλαμΝ έ  απσΝ δμΝΝκηκγ δεΫμΝαλξΫμέ 

 βθΝ ζζΪ α,Ν αΝ ΛΠ,Ν ΫΰδθαθΝ ΰθπ ΪΝ κΝ 1λιζΝ απσΝ κΝ υηαΝ Ολεπ υθΝ ζ ΰε υθΝ

Λκΰδ υθέ ΣκΝΟ ΛΝαπκ ζ έΝηΫζκμΝ βμΝIASC. 

Μ Ν κΝΝσηκΝβλλβήβίίβΝ αΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝ δ άξγβ αθΝ κΝ ζζβθδεσΝ έεαδκέΝτηφπθαΝη Ν

κΝ θσηκ,Ν κδΝ αδλέ μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ βηκ δ τκυθΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ κυμΝ εα α Ϊ δμΝ εαδΝ θαΝ

πλκ δκλέ κυθΝ βΝ ξλκθκζκΰέαΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ ΛΠ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ Ϊλξδα Ν απσΝ

01/01/2003 – βθΝαλξάΝΰδαΝ δμΝ δ βΰηΫθ μΝ κΝΥλβηα δ άλδκΝ αδλέ μ- αζζΪΝ ζδεΪΝζσΰπΝ

παλα Ϊ πθΝβΝυπκξλ π δεάΝ φαληκΰάΝΪλξδ Ν δμΝί1ήί1ήβίίηέ 

ΣαΝθΫαΝ ζζβθδεΪΝ ζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝ δαηκλφυθκθ αδΝ απσΝ κΝΝέζγίκήβί1ζΝκΝ κπκέκμΝ

Ϋγβε Ν Ν δ ξτΝ απσΝ βθΝ 1β ΙαθκυαλέκυΝ βί1ηέΝ ΟδΝ αζζαΰΫμΝ κΝ θΫκΝ ζκΰδ δεσΝ πζαέ δκΝ

ία έακθ αδΝ αλε ΪΝ αΝ δ γθάΝ ζκΰδ δεΪΝ πλσ υπαέΝ ΒΪ δΝ κυΝ θΫκυΝ θσηκυΝ κΝ λσπκμΝ

εα Ϊλ δ βμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθΝ έθαδΝαπσΝ δμΝία δεΫμΝαζζαΰΫμέΝΌ κθΝαφκλΪΝ κΝ

εκηηΪ δΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπαΰέπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν δ δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝΫξ δΝσ δ 

πζΫκθΝ κδΝ κδεκθκηδεΫμΝ κθ σ β μΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πδη λκτθΝ αΝ πΪΰδαΝ εαδΝ δμΝ

υπκξλ υ δμΝ κυμΝ βθΝ τζκΰβΝαιέαΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝίΫίαδαΝσ δΝ έθαδΝπδκ αιδσπδ βΝαπσΝ

βθΝαιέαΝ κυΝεσ κυμέΝ πδπζΫκθ,Ν δμΝαζζαΰΫμΝ κυ θΫκυΝθσηκυΝΫΰε δ αδΝεαδΝβΝ δ αΰπΰάΝ βμΝ

αθαίαζζση θβμΝφκλκζκΰέαμΝβΝκπκέαΝαθαΰθπλέα αδΝπμΝαπαέ β βΝάΝυπκξλΫπ β φσ κθΝΫ δΝ

πδζΫι δΝβΝ πδξ έλβ βΝ βΝζκΰδ δεάΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝαπ δεσθδ άΝ βμέ 

Βα δεσΝεέθβ λκΝ βθΝ υδκγΫ β β πθΝ θΫπθΝ ζζβθδευθΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ έθαδΝ βΝ

κλγσ λβ,Ν α φαζΫ λβΝ εαδΝ πδκ αθ δπλκ ππ υ δεά παλκυ έα βΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ

εα α Ϊ πθΝΫ δΝυ ΝβΝαπ δεσθδ β βμΝγΫ βμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝθαΝ έθαδΝαιδσπδ βέ 

  



 

 

 

 

18 

Κ Φ Λ ΙΟΝ4 

Μ Λ ΣΗΝΠ ΡΙΠΣΩ ΩΝΝ Φ ΡΜΟΓΗ ΛΠΝ16 

 

 

4.1Ν δ αΰωΰά 

 

 

 κΝ παλσθΝ ε φΪζαδκΝ γαΝ ι α έΝ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ δ γθκτμΝ ζκΰδ δεκτΝ πλκ τπκυΝ 1θΝ  κΝ

κπκέκΝαφκλΪΝ δμΝ θ υηα μΝαεδθβ κπκδά δμέΝ αΝπζΪ δαΝ φαληκΰάμΝγαΝαθαζυγ έΝκΝ λσπκμΝ

αθαΰθυλδ βμ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ απκ ίΫ πθ,Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝ δαΰλαφάμΝ εαδΝ ΫζκμΝ κδΝ

ΰθπ κπκδά δμέΝ ΓδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ εαδΝ πδσΝ θ ζ ξάΝ παλκυ έα βΝ βμΝ ζκΰδ δεάμΝ πθΝ

θ υηα πθΝπαΰέπθ,ΝγαΝΰέθ δΝεαδΝ ξ δεάΝαθ δπαλαίκζάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝθΫκυΝθσηκυΝΰδαΝ

αΝ ζζβθδεΪΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπα,ΝΝέζγίκήβί1ζ,ΝκΝκπκέκμΝαθαπλκ αλησα δΝαλε ΪΝ κθΝ λσπκΝ

ξ δλδ ηκτΝ πθΝπαΰέπθΝσππμΝαυ σμΝά αθΝ δαηκλφπηΫθκμΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝ1βΝΙαθκυαλέκυΝβί1η,Ν

κπσ ΝεαδΝ έθαδΝ Νδ ξτΝκΝΝέζγίκήβί1ζέΝΣαΝπαλα έΰηα αΝπκυΝ έθκθ αδΝ ΝεΪγ Νυπκ θσ β α,Ν

γαΝίκβγκτθΝ βθΝεαζτ λβΝεα αθσβ βΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝη ζΫ βμέ 

 

 

4.2 θαΰθώλδ η 

4.2.1Ν ΛΠ 

 

 

θαΝ θ υηα κΝπΪΰδκΝ κδξ έκΝΰδαΝθαΝαθαΰθπλδ έΝζκΰδ δεΪΝ ΝηέαΝ πδξ έλβ βΝπλκςπκγΫ δΝ

σ δ Ϋξ δΝ εα αξπλβγ έΝ κυμΝ ζκΰαλδα ηκτμΝ εαδΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ βμΝ κθ σ β αμέΝ ΣκΝ πλσ υπκΝ

ΛΠΝ1θΝαπαδ έΝ βθΝ άλβ βΝ τκΝελδ βλέπθΝΰδαΝθαΝπλκξπλά κυη  βθΝαθΪΰθπ βέΝΚα αλξάθΝ

σ δ η ζζκθ δεΪΝ έθαδΝπδγαθσΝσ δ γαΝ δ λ τ κυθ κδεκθκηδεΪΝκφΫζβΝαπσΝ κΝ κδξ έκΝεαδΝεα Ϊ 

τ λκθΝσ δ κΝεσ κμΝ κυΝ κδξ έκυΝηπκλ έΝθαΝαπκ δηβγ έΝαιδσπδ αέ 

θαζυ δεσ λα, 

ΣκΝπλυ κΝελδ άλδκΝπλκςπκγΫ δΝσ δ εα ΪΝ βθΝαπσε β β κυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ ε δηΪ αδΝβΝ δ λκάΝη ζζκθ δευθΝκδεκθκηδευθΝπφ ζ δυθέΝ Ν πδξ έλβ βΝπλΫπ δΝ

η Νί ίαδσ β αΝθαΝ βλέα δΝσ δ σζαΝ αΝκφΫζβΝεαδΝκδΝεέθ υθκδΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βΝξλά βΝ θσμΝ
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π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝΫξκυθΝη αίδία έΝ Ναυ άέΝΙ δαέ λαΝ βθΝπ λέπ π βΝ υθαζζαΰυθΝ

σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ απσε β βΝ θ υηα πθΝ παΰέπθΝ ηΫ πΝ ηδ γυ πθ,Ν βΝ παλαπΪθπΝ

παλα άλβ βΝΫξ δΝ βηαθ δεάΝ βηα έαΝ δσ δΝβΝαθαΰθυλδ άΝ κυμΝπζβλκέ άΝσξδΝ βθΝδ δσ β αΝπκυΝ

αθαφΫλαη έ 

 κΝ τ λκΝ ελδ άλδκΝ γ πλ έ αδ σ δ βΝ απκ έηβ βΝ κυΝ εσ κυμΝ ε ά βμΝ θΝ έθαδΝ

τ εκζκΝ θαΝ πλκ δκλδ έ,Ν κυζΪξδ κθΝ βθΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ υθαζζαΰυθέΝ θαφκλδεΪΝη Ν

βθΝ δ λκάΝ η ζζκθ δευθΝ κδεκθκηδευθΝ πφ ζ δυθ,Ν έθαδΝ βηαθ δεσΝ θαΝ υπκΰλαηηέ κυη Ν σ δ 

ησθκΝ φσ κθΝβΝ πδξ έλβ βΝαθαζΪί δΝσζκυμΝ κυμΝεδθ τθκυμΝεαδΝ αΝκφΫζβΝφυ δεΪΝγαΝζΪί δΝεαδΝ

αΝ κδεκθκηδεΪΝ κφΫζβέΝ Ν απκ έηβ βΝ κυΝ εσ κυμΝ ε ά βμΝ θσμΝ θ υηα κυΝ παΰέκυΝ έθαδΝ κΝ

πκ σΝ πθΝ απαθυθ,Ν πκυΝ ξ έακθ αδΝ Ϊη αΝ η Ν βΝ υθαζζαΰά,Ν κΝ κπκέκΝ δηκζκΰ έ αδέΝ ιΝ

κλδ ηκτ,Ν κΝεσ κμΝ θσμΝπαΰέκυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝηπκλ έΝθαΝαπκ δηβγ έΝη Ναιδσπδ κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ φσ κθ βΝπλΪιβΝαθ αζζαΰάμΝίΪ δΝ βμΝκπκέαμΝαπκελέγβε  κΝπΪΰδκΝπλκ δκλέα δΝ

κΝ εσ κμΝ κυέΝ βζα άΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ υηίκζαδκΰλαφδεάΝ πλΪιβέ Ό αθΝ ηέαΝ πδξ έλβ βΝ

εα α ε υΪα δ βΝ έ δαΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ βμΝ κδξ έαΝ κΝ εσ κμΝ ε ά βμΝ κυΝ παΰέκυΝ

πλκ δκλέα αδΝ απσΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ σζπθΝ πθΝ εκ κζκΰδευθΝ η ΰ γυθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ

ΰδαΝ βθΝεα α ε υά κυΝΧ βζα ά,ΝαπσΝ αΝ λΰα δεΪΝυζδεΪΝεαδΝ Νΰ θδεΪΝΫικ αΨέΝ βθΝπ λέπ π βΝ

σηπμΝπκυΝ κΝπΪΰδκΝαπκε Ϊ αδΝαπσΝ υθαζζαΰάΝβΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθΝαθ αζζαΰάΝΪζζπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,ΝγαΝπλΫπ δΝ κΝεσ κμΝε ά βμΝθαΝπλκ δκλδ έέ 

ΝκδεκθκηδεάΝγΫ βΝηέαμΝ πδξ έλβ βμΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ βθΝπαλκυ έα βΝεαδΝ βΝ π άΝ

απ δεσθδ β πθΝ θ υηα πθΝ π λδκυ δαευθΝ βμΝ κδξ έπθΝ ηΫ πΝ πθΝ απκ ίΫ πθ,Ν Ϋ δΝ αΝ

ελδ άλδαΝπκυΝαθαφΫλγβεαθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝ φαληκΰάΝεαδΝΰδαΝ βθΝε φαζαδκπκέβ βΝ πθΝ

η αΰ θΫ λπθΝ απαθυθέ 

Ν πδηΫ λβ βΝ θσμΝ θ υηα κυΝπαΰέκυΝ δαξπλέα αδΝ Ν τκΝφΪ δμμΝεα ΪΝ βθΝαλξδεάΝ

αθαΰθυλδ βΝεαδΝη ΪΝ βθΝαλξδεάΝαθαΰθυλδ βέΝΣαΝπκ ΪΝπκυΝ απαθυθ αδΝεα ΪΝ βθΝαπσε β βΝ

κυΝπαΰέκυ,Νεα ΪΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝεαδΝκδΝη αΰ θΫ λ μ απΪθ μΝαυ κτΝζκΰέακθ αδΝπμΝ κΝ

εσ κμΝ κυΝ θ υηα κυΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυέ 

Ϊθ ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝΫθαΝηβξΪθβηαΝεα α λαφ έΝκζκ ξ λυμΝεαδΝ γ έΝ ε σμΝζ δ κυλΰέαμ,ΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ ζκΰδ έΝ βΝ αιέαΝ κυΝ πμΝ αβηέαΝ βθΝ λΫξκυ αΝ δαξ δλδ δεάΝ ξλά β,Ν δσ δΝ βΝ

κδεκθκηδεάΝηκθΪ αΝ θΝπ λδηΫθ δΝκδεκθκηδεΪΝκφΫζβ απσΝ βΝξλά βΝ κυέ 

ΣαΝ Ϋικ αΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ απκεα Ϊ α βμΝ αβηδυθΝ σηπμΝ γ πλκτθ αδΝ Ϋικ αΝ βμΝ

ξλά βμΝεαδΝη δυθκυθΝ αΝεΫλ βέΝΘαΝπλΫπ δΝ θαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ απΪθ μΝαπσΝ βθΝ αδλέα 

ΰδαΝ βΝ υθ άλβ βΝ παλα έΰηα κμΝ ξΪλβΝ πθΝ παΰέπθ ΰδαΝ βΝ π άΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυέΝ ΣαΝ
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εκθ τζδαΝ αυ ΪΝ γ πλκτθ αδΝ Ϋικ α,Ν πλκ έγ θ αδ βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ παΰέκυΝ εαδΝ

απκ ίΫθκθ αδΝ αΝ πση θαΝξλσθδαΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέ 

 

Π λέπ ω ηΝ1 

Ν πδξ έλβ βΝ Σ  αΰσλα  εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλά βμΝ βί1γ,Ν ηβξΪθβηαΝ αιέαμΝ

350έίίί,ίί€,Ν κΝ κπκέκΝ πλκσλδα Ν ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαέΝ ΛσΰπΝ ζζδπκτμΝ εαδΝ  βΝ

υ βηα δεάμΝ υθ άλβ βμ,Ν κΝ ηβξΪθβηαΝ υπΫ βΝ η ΰΪζβΝ αβηδΪΝ εα ΪΝ βΝ ξλά βΝ βί1η, 

υθΫξ δαΝ βμΝ κπκέαμΝ έθαδΝ βΝ α υθαηέαΝ υθΫξδ βμΝ βμΝ λα βλδσ β ΪμΝ κυέΝ Ν δκέεβ βΝ βμΝ

πδξ έλβ βμΝ απκφΪ δ Ν θαΝ ηβΝ πδ ε υΪ δΝ κΝ ηβξΪθβηαΝ ζσΰπΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ εσ κυμΝ βμΝ

πδ ε υάμΝ κυέ 

 

ΣκΝ ηβξΪθβηαΝ κυΝ παλα έΰηα κμΝ θΝ απκ ζ έΝ πζΫκθΝ πΪΰδκΝ κδξ έκυΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ ΰδαΝ

βθΝ πδξ έλβ βΝ Σ . 

υΰε ελδηΫθα,Ν θΝδεαθκπκδ έΝ κΝελδ άλδκΝ τηφπθαΝη Ν κΝκπκέκδΝΰδαΝθαΝ ηφαθδ έ ΫθαΝπΪΰδκΝ

δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ δ λ τ κυθΝ κδεκθκηδεΪΝ κφΫζβΝ

βθΝ πδξ έλβ β απσΝ βΝξλά βΝ κυέ 

Νζκΰδ δεάΝαιέαΝη Ν βθΝκπκέαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝπΪΰδκΝ ηφαθέα αδΝ δμΝκδεκθκηδεΫμΝ

εα α Ϊ δμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝη αφ λγ έΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝξλά βμΝ κυΝβίίιέ 

 

 

Ι ΙΚ ΝΠ ΡΙΠΣΩ Ι 

θ αζζαε δεΪΝπαΰέωθ 

ΚΪπκδαΝ έ βΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ αθ αζζαε δεΪΝ παΰέπθΝ παλαεκζκυγκτθ αδΝ πμΝ απκγΫηα αΝ εαδΝ

πβΰαέθκυθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝεα ΪΝ βθΝαθΪζπ άΝ κυμέΝΣαΝυοβζάμΝαιέαμΝαθ αζζαε δεΪΝεαδΝκΝ

φ λδεσμΝ ικπζδ ησμΝ πλΫπ δΝ θαΝ αιδθκηκτθ αδΝ αΝ πΪΰδαΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ σ αθΝ

ε δηΪ αδ απσΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ σ δ γαΝ ΫξκυθΝ παλαπΪθπΝ απσΝ ηέαΝ ξλά δμέΝ Ν έ δαΝ πκζδ δεάΝ

πλΫπ δΝ θαΝ αεκζκυγ έ αδΝ ίΫίαδαΝ εδΝ απσΝ αΝ αθ αζζαε δεΪΝ εαδΝ αΝ έ βΝ υθ άλβ βμΝ πκυΝ

πλσε δ αδΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝησθκΝ Ν ξΫ βΝη ΝεΪπκδκΝπΪΰδκΝ κδξ έκέ 

πσε β βΝ ικπζδ ηκτΝα φαζ έαμΝ- η έω βΝλτπωθ 

ΣαΝπΪΰδαΝ αΝκπκέαΝαπκε Ϊ δΝβΝ πδξ έλβ βΝΰδαΝ βθΝα φΪζ δαΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ ικπζδ ησΝ βμΝάΝ

η Ν σξκΝ βΝ η έπ βΝ λτππθΝ γαΝ πλΫπ δ θαΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ πμΝ πΪΰδαΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έα,Ν

φσ κθΝγαΝπλκ φΫλκυθΝη ζζκθ δεΪΝκφΫζβΝ βθΝ αδλέαέΝΓδαΝ παλΪ δΰηα,ΝβΝαΰκλΪΝφέζ λκυΝ

π λδκλδ ηκτΝ πθΝλτππθΝγαΝη δυ δΝ κΝεσ κμΝαΰκλΪμΝ επκηπυθΝλτππθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ
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η δπγ έΝ βΝ υθΫξ δαΝεαδΝ κΝεσ κμΝπαλαΰπΰάμέΝ Νζκΰδ δεάΝαιέαΝαυ υθΝπζΫκθΝβΝαιέαΝ κυΝ

π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝη Ν κΝκπκέκΝ ξ έα αδΝ θΝπλΫπ δΝθαΝι π λθΪΝ κΝαθαε ά δηκΝπκ σΝ

κυμέ 

ΣκΝ πΪΰδκΝ π λδκυ δαεσΝ κδξ έκ κΝ κπκέκΝ πζβλκέ αΝ ελδ άλδαΝ αθαΰθυλδ βμΝ πκυΝ

αθαφΫλγβεαθΝπαλαπΪθπ,ΝγαΝπλΫπ δΝαλξδεΪΝθαΝεα αξπλ έ αδΝ κΝεσ κμΝ κυέΝΣκΝεσ κμΝ πθΝ

θ υηα πθΝπαΰέπθΝ έθαδΝβΝ δηκζκΰδαεάΝ κυΝαιέαΝεαδΝκδΝ απΪθ μΝπκυΝΫΰδθαθΝυ Ν κ πΪΰδκΝθαΝ

γ έΝ Ν ζ δ κυλΰέαέΝ ΧμΝ απΪθ μΝ γ πλκτη Ν αΝ πκ ΪΝ πκυΝ εα αίζάγβεαθΝ ΰδαΝ α ηκτμΝ εαδΝ

φσλκυμέΝ ΓδαΝ δμΝ απΪθ μΝ αυ ΫμΝ κΝ ΛΠΝ 1θΝ πλκίζΫπ δΝ υηπζβλπηα δεΪΝ ελδ άλδαΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαΰθυλδ άΝ κυμέ 

απΪθ μΝ πκυΝ θΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ πμΝ εσ βΝ παΰέπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ βΝ απΪθβΝ ΰδαΝ

πλκπγβ δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ θσμΝ θΫκυΝ πλκρσθ κμ,Ν κΝ εσ κμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ

ΪζζαΝευλέπμΝ δκδεβ δεΪΝεσ βέ 

ΟδΝ απΪθ μΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝαπσε β βΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ι Ϊακθ αδΝ εδΝ απσΝ κΝ ΛΠΝ βγΝ ΟΚσ κμΝ αθ δ ηκτΟΝ υ Ν θαΝ πλκξπλά κυθΝ Ν

ε φαζαδκπκέβ βέ 

 

ΣΟΙΧ Ι ΝΚΟΣΟΤ 

ΣκΝεσ κμΝ θσμΝ θ υηα κυΝπαΰέκυΝ κδξ έκυΝπ λδζαηίΪθ δΝεα αλξάθΝ κΝεσ κμΝαΰκλΪμ,Ν κυμΝ

α ηκτμ,Ν κυμΝ ηβ- πδ λ π ΫκυμΝ φσλκυμΝ η έκθΝ υξσθΝ ηπκλδεΫμΝ επ υ δμέΝ πέ βμΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝεσ κμΝ κυΝκπκδα άπκ Ν πδπζΫκθΝεσ βΝη αφκλΪμΝεαδΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

υ ΝθαΝ γ έΝ Νζ δ κυλΰέαΝ κΝπΪΰδκΝεαδΝ ΫζκμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝσζαΝ αΝεσ βΝη ζζκθ δεάμΝ

εα Ϊφδ βμ,Ναπσ υλ βμΝεαδΝαπ ΰεα Ϊ α βμΝ κυΝπαζδκτΝ κδξ έκυΝαπσΝ κΝξυλκέ 

 

Π λέπ ω ηΝβ 

Ν πδξ έλβ βΝ Θ Σ  δ Ϊΰ δ εαδΝ ΰεαγδ ΪΝ ηβξΪθβηαΝ θ σμΝ κυΝ ξυλκυΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμέΝ

τηφπθαΝ η Ν θΫ μΝ η ζΫ μΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδάγβεαθ,Ν βΝ παλαΰπΰδεάΝ υθα σ β αΝ κυΝ

ηβξαθάηα κμΝγαΝαιδκπκδβγ έΝ Νη ΰαζτ λκΝίαγησΝΧεα αζζβζσ λαΨΝ ΪθΝη αφ λγ έΝ ΝΪζζκΝ

βη έκΝ θ σμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΣκΝ εσ κμΝ η αεέθβ βμ κυΝ ηβξαθάηα κμΝ υπκζκΰέ βε Ν Ν

8έίίί,ίί€έ 

ΣκΝεσ κμΝη αεέθβ βμΝ κυΝηβξαθάηα κμ ηπκλ έ θαΝπ λδζβφγ έΝ β ζκΰδ δεάΝ κυΝαιέαν 

τηφπθαΝη Ν αΝαθπ Ϋλπ,Ν κΝεσ κμΝ παθ ΰεα Ϊ α βμΝ θσμΝηβξαθάηα κμΝ έ ΝηΫ αΝ

βθΝέ δαΝ πδξ έλβ βΝ έ Ν ΝΪζζκΝ βη έκΝ θΝπλΫπ δΝθαΝ παυιά δΝ κΝεσ κμΝε ά βμ,ΝαζζΪΝ

θαΝ αθαΰθπλδ έΝ πμΝ Ϋικ κΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ απκ ζ ηΪ πθΝ ξλά βμέ 
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ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

 Κσ κμΝΓβπΫ πθΝ- ΟδεκπΫ πθ 

ΣκΝ εσ κμΝ ε ά βμΝ ΰβπΫ πθ-κδεκπΫ πθΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ δηάΝ αΰκλΪμΝ κυμΝ σππμΝ αυ άΝ

αθαφΫλ αδΝ βΝ υηίκζαδκΰλαφδεάΝπλΪιβΝαΰκλΪμ,Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ ισ πθΝπκυΝεα αίζάγβεαθΝ

Ν λέ κυμΝΧ δεβΰσλκδ,Ν υηίκζαδκΰλΪφκδ,Ν κπκΰλΪφκδ,Νη έ μΝεζπΨΝάΝ κΝ βησ δκΝαπσΝ βθΝ

αλξάΝ βμΝ υθαζζαΰάμΝ βζα άΝαπσΝ βΝ υηφπθέαΝηΫξλδΝ κΝ Ϋζκμ,Ν βΝ δΰηάΝη αίέία βμΝ κυΝ

κδεκπΫ κυΝεαδΝ αΝΫικ αΝπκυΝγαΝεα αίζβγκτθΝη ΪΝ βθΝαΰκλΪΝυ ΝθαΝεα α έΝ κΝκδεσπ κΝ

Ϋ κδηκΝπλκμΝξλά βΝΧεαγαλδ ησμΝκδεκπΫ κυ,Νδ κπΫ π β,Νεα Ϊφδ β παζδυθΝε βλέπθΝεζπΨέ 

 

 Κσ κμ Κ βλέπθ- ΰεα α Ϊ πθ 

ΣκΝεσ κμΝε βλέπθΝεδΝ ΰεα α Ϊ πθΝπ λδζαηίΪθ δΝ λέαΝεκθ τζδαέ 

Πλυ κθ,Ν βθΝ αιέαΝ ε ά βμΝ -σππμΝ αυ άΝ αθαφΫλ αδΝ βΝ υηίκζαδκΰλαφδεάΝ πλΪιβΝ

αΰκλΪμ- άΝ εα α ε υάμΝ - υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ σζαΝ αΝ Ϋικ αΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ

ε βλέκυΝυ ΝθαΝ έθαδΝΫ κδηκΝπλκμΝξλά βΝαπσΝ βθΝ πδξ έλβ β- σππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ αΝΫικ αΝ

Ϋε κ βμΝα δυθΝκδεκ κηά,ΝκδΝαηκδίΫμΝ πθΝαλξδ ε σθπθΝεαδΝηβξαθδευθΝαζζΪΝεαδΝ αΝεσ βΝ

πθΝυζδευθΝεαέ 

τ λκθ,Νπ λδζαηίΪθ δΝ κΝεσ κμΝ π ε Ϊ πθΝ βζα άΝκπκδα άπκ ΝησθδηβΝατιβ βΝ

σΰεκυΝ κυΝη ΰΫγκυμΝ κυ,Νπλκ γβευθΝεαδΝί ζ δυ πθΝ βζα άΝεΪγ Νη αίκζάΝπκυΝΰέθ αδΝη Ν

σξκΝ βθΝ ξθκζκΰδεάΝ αθαίΪγηδ β,Ν παλα έΰηα κμΝ ξΪλβ ΰδαΝ βθΝ πΫε α βΝ βμΝ πφΫζδηβμ 

απάΝ κυΝπαΰέκυΝάΝ βΝη έπ βΝ κυΝεσ κυμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝΣ ξθκζκΰδεάΝ πΫηία βΝγ πλ έ αδΝ

πέ βμΝ εαδΝ βΝ υθ άλβ βΝ κυΝ θ υηα κυΝ παΰέκυΝ π λδκυ δαεκτ κδξ έκυΝ δσ δΝ εκπσμΝ βμΝ

έθαδΝβΝ πδηάευθ βΝ κυΝ κλέκυΝίδπ δησ β αμΝεαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυέ  ΣαΝΫικ αΝ πδ ε υάμΝεαδΝ

υθ άλβ βμΝ γ πλκτθ αδΝ εσ κμΝ λΫξκυ αμΝ π λδσ κυΝ εαδΝ εα αξπλκτθ αδΝ εα ΪΝ έ κμΝ κυμΝ

ζκΰαλδα ηκτμΝ ισ πθΝ βμΝκηΪ αμΝθέ 

Σλέ κθ,Ν αΝπκ ΪΝ πθΝαπκαβηδυ πθΝπκυΝεα αίΪζζκθ αδΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ ΝπαζδκτμΝ

θκδεδα ΫμΝυ ΝθαΝ ΰεα αζ έοκυθΝ κΝε άλδκέ 

 

Π λέπ ω ηΝγ 

Ν πδξ έλβ βΝ Σ  αΰσλα Ν δμΝ βΝ ΙαθκυαλέκυΝ βί14 ΫθαΝ αεέθβ κΝ 280έίίί,ίί€Ν πκυΝ

π λδ ζΪηίαθ Ν ΫθαΝ ΰεα αζ ζ δηηΫθκΝ ε έλδκέΝ ΓδαΝ αυ άθΝ βθΝ αΰκλΪΝ βΝ αδλέα πζάλπ Ν

πλκηάγ δα 7.500,ίί€ΝεαδΝθκηδεΪΝΫικ αΝ4.650,ίί€έΝ Ν Σ  εα Ϊφδ Ν κΝε έλδκΝη Νεσ κμΝ
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12έίί,ίί€έΝ ΣβθΝ βΝ Μα κυ 2014 βΝ αδλέαΝ αθ έ βε Ν 350έίίί,ίί€Ν ΰδαΝ βθΝ εα α ε υάΝ

λΰκ α έκυΝ κΝκδεσπ κΝπκυΝαΰσλα έΝΣκΝ Ϊθ δκΝγαΝ ικφζβγ έΝ Ν1ίΝξλσθδαέΝΓδαΝ κΝΫ κμΝ

2014 βΝ αδλέαΝπζάλπ Ν σεκυμΝΰδαΝ κΝ Ϊθ δκΝπκυΝ τθαο ΝβΝ αδλέα ΰδαΝ βθΝεα α ε υά κυΝ

λΰκ α έκυΝ7.800,ίί€έ 

 

ΣκΝεσ κμΝ βμΝΰβμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υηπ λδζβφγ έ κθΝδ κζκΰδ ησΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ηΝγαΝ έθαδμ 

Κσ κμΝ ΰκλΪμ 280.000,00 

+ΝΠλκηάγ δ μΝεαδΝΝκηδεΪΝΫικ α 12.150,00 

+ΝΚσ κμΝΚα Ϊφδ βμ 12.000,00 

+ΝΣσεκδΝ αθ έκυ απσε β βμΝπαΰέκυ 7.800,00 

ΤΝΟΛΟ 311.950,00 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

ΤπΪλξκυθΝ π λδπ υ δμΝ δμΝ κπκέ μΝ κΝ εσ κμΝ κδεκπΫ πθΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ ε βλέπθΝ

υθ υΪα αδ,ΝκδΝ πδξ δλά δμΝ βζα άΝαΰκλΪακυθΝ ΝηέαΝ θδαέαΝ δηάΝεαδΝ κΝκδεσπ κΝεαδΝ βθΝ

ε βλδαεάΝ ΰεα Ϊ α βέΝΓδαΝθαΝυπκζκΰδ έΝβΝ τζκΰβΝαιέαΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝβΝ δηάΝαΰκλΪμ 

έθαδΝ δαφκλ δεά,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝ πδη λδ ησμΝ κυΝπκ κτΝπκυΝεα αίζάγβε έ 

 

 Κσ κμΝΜβξαθβηΪ πθ- ικπζδ ηκτ 

 βθΝ εα βΰκλέαΝ αυ άΝ βΝ εα αξυλβ βΝ ΰέθ αδΝ ίΪ δΝ βμΝ αιέαμΝ ε ά βμέΝ ΧμΝ δηάΝ ε ά βμΝ

υπκζκΰέακυη Ν βθΝ δηκζκΰδαεάΝ αιέαΝ η έκθΝ υξσθΝ επ υ δμέΝ Ν αιέαΝ ε ά βμΝ έθαδΝ

απαζζαΰηΫθβΝαπσΝ κυμΝ σεκυμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝεα αίΪζ δΝκΝαΰκλα άμΝ κθΝπλκηβγ υ άέΝΣαΝ

δ δεΪΝ Ϋικ αΝ αΰκλΪμΝ Χπαλα έΰηα κμΝ ξΪλβΝ αΝ η αφκλδεΪ,Ν κδΝ α ηκέ,Ν αΝ α φΪζδ λα,Ν αΝ

Ϋικ αΝ ε ζπθδ ηκτΝ εαΨ,Ν βΝ αιέαΝ π ε Ϊ πθ,Ν πλκ γβευθΝ εαδΝ ί ζ δυ πθΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ

επαέ υ βμΝ πθΝξ δλδ υθΝεαγυμΝεαδΝβΝ δαλλτγηδ β κυΝξυλκυΝΰδαΝ βθΝ υΫζδε βΝζ δ κυλΰέαΝ

πθΝηβξαθβηΪ πθΝ έθαδΝ κδξ έαΝπκυΝαυιΪθκυθΝ βθΝαιέαΝε ά βμέ 

 

Γ θδεΪ,ΝπμΝηβξαθάηα αΝκλέακυη Νσζ μΝ δμΝηβξαθκζκΰδεΫμΝεα α ε υΫμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ

κδΝ κπκέ μΝ έθαδΝ έ Ν ησθδηαΝ ΰεα βηΫθ μΝ έ Ν εδθβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δη τκυθΝ βθΝ

π ι λΰα έαΝεαδΝ κΝη α ξβηα δ ησΝυζδευθΝαΰαγυθΝάΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθ η Ν εκπσΝ βΝ

ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝΟδΝ ξθδεΫμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ έθαδΝεα α ε υΫμΝ

ησθδηαΝ υθ ηΫθ μΝ κΝ παλαΰπΰδεσΝ ετεζπηαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ κδΝ κπκέ μΝ ξπλέμΝ θαΝ
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υ ξ έακθ αδΝη Ν αΝηβξαθάηα αΝίκβγκτθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝΌ, δΝ Νηπκλ έΝθαΝ

θ αξγ έΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μ τκΝ εα βΰκλέ μΝ γ πλ έ αδΝ ζκδπσμΝ ηβξαθκζκΰδεσμΝ ικπζδ ησμΝ

ΧζσΰκυΝξΪλβΝ αΝ λΰαζ έαΨέ 

 

Π λέπ ω ηΝ4 

Ν πδξ έλβ βΝΓΙΧΣ  αΰσλα Ν δμΝβΝΙαθκυαλέκυΝβί15 ηβξΪθβηαΝαιέαμΝ75έίίί,ίί€έΝΓδαΝ βθΝ

δ αΰπΰάΝ κυΝ ηβξαθάηα κμΝ πζβλυγβεαθΝ α ηκέΝ 3.500,ίί€Ν εαδΝ η αφκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εαδΝ

α φΪζδ λαΝ2.750,ίί€έΝΓδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυΝβΝ αδλέαΝπζάλπ ΝΫικ α δαησλφπ βμΝ κυΝ

π λδίΪζζκθ κμΝξυλκυΝ3.800,ίί€ΝεαδΝ ΰεα Ϊ α βμΝ1έ85ί,ίί€έ 

ΣκΝεσ κμΝΰβμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υηπ λδζβφγ έ κθΝδ κζκΰδ ησΝΰδαΝ κΝΫ κμΝβί1ηΝγαΝ έθαδμ 

Κσ κμΝ ΰκλΪμ 75.000,00 

+Ν α ηκέ 3.500,00 

+Ν ικ αΝ φαζέ λπθ 2.750,00 

+Ν ικ αΝ δαησλφπ βμΝξυλκυ 3.800,00 

+ ικ αΝ ΰεα Ϊ α βμ 1.850,00 

ΤΝΟΛΟ 86.900,00 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

 Κσ κμΝΜ αφκλδευθΝΜΫ πθ 

Ν ζκΰδ δεάΝ απκ τππ βΝ πθΝ η αφκλδευθΝ ηΫ πθΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ αιέαΝ ε ά βμΝ άΝ

δ δκεα α ε υάμέΝ Ν δαφκλΪΝ η αιτΝ βμΝ δηκζκΰδαεάμΝ αιέαμΝ βμΝ αΰκλΪμΝ εαδΝ πθΝ υξσθ 

επ υ πθ,Ν αη δαευθΝεαδΝ ηπκλδευθ,Ν έθαδΝ βΝ δηάΝε ά βμΝ πθΝη αφκλδευθΝηΫ πθέΝ βθΝ

δηάΝε ά βμΝ Ν υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝ σεκδΝπκυΝεα αίΪζζ δΝκΝαΰκλα άμΝ κθΝπλκηβγ υ άέΝ

Ν ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ αιέαμΝ ε ά βμΝ πθΝ η αφκλδευθΝ ηΫ πθΝ έθαδΝ παλσηκδαΝ η Ν πθΝ

ηβξαθβηΪ πθέΝΠλκ ατιβ β βθΝαιέαΝε ά βμΝΰέθ αδΝη Ν αΝ δ δεΪΝΫικ αΝαΰκλΪμ,Νη Ν βθΝαιέαΝ

ί ζ δυ πθΝεαδΝπλκ γβευθΝεαδΝη Ν αΝΫικ αΝ επαέ υ βμ κ βΰυθέ 

 

Μ αΰ θΫ λ μΝ απΪθ μ 

Ν δαξ έλδ β πθΝ η αΰ θΫ λπθΝ απαθυθΝ Ϋξ δΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ εαγυμΝ πβλ Ϊα δΝ εαδΝ

ηπκλ έΝ θαΝ δαφκλκπκδά δΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξλά βμέΝ ΟδΝ απΪθ μΝ πδ δσλγπ βμΝ εαδΝ

υθ άλβ βμΝ πθΝπαΰέπθΝ έθαδΝ υθάγπμΝ δ κ βηα δεάμ φτ βμΝεαδΝΫ δΝπλΫπ δΝθαΝ ηφαθέακθ αδΝ

βθΝεα Ϊ α βΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝξλά βμΝ βθΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδέΝΟδΝ απΪθ μΝπκυΝ
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η αίΪζζκυθΝ βΝζ δ κυλΰδεάΝαπκ κ δεσ β αΝ κυΝπαΰέκυΝαπσΝ βθΝΪζζβΝ έθαδΝε φαζαδκυξδεάμΝ

φτ βμΝ εαδΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ε φαζαδκπκδκτθ αδέΝ ΟΝ δαξπλδ ησμΝ πθΝ απαθυθΝ ΰέθ αδΝ πκζζΫμΝ

φκλΫμΝυπκε δη θδεσμΝΫ δΝπαλα βλ έ αδΝ τΰξυ βΝ βΝ δαξ έλδ β κυΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ απΪθ μΝ

πκυΝγαΝΫπλ π ΝθαΝεα αξπλβγκτθΝ αΝΫικ αΝθαΝε φαζαδκπκδκτθ αδέ 

ΌππμΝαθαφΫλαη ΝεαδΝπαλαπΪθπ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ΛΠΝ1θΝβΝκθ σ β αΝ

θΝ αθαΰθπλέα δΝ κΝ εσ κμΝ υθ άλβ βμΝ βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ πθΝ θ υηα πθΝ παΰέπθέΝ ΟδΝ

απΪθ μΝ υθ άλβ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδζαηίΪθκυθΝ κΝ εσ κμΝ ηδελυθΝ αθ αζζαε δευθ,Ν

αθαζυ δηαΝεαδΝΪζζαΝεαδΝαθαΰθπλέακθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝξλά βμέ 

 βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ εσ κυμΝ αθ δεα Ϊ α βμ,Ν φσ κθΝ πζβλκτθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ

αθαΰθυλδ βμ,ΝγαΝπλΫπ δ θαΝε φαζαδκπκδ έ αδέΝΌ αθΝβΝ πδξ έλβ βΝ πδίαλτθ αδΝη Ν κΝεσ κμΝ

αθ δεα Ϊ α βμ,Ν κΝαθαΰθπλέα δΝ βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ κυΝ κδξ έκυέ Νζκΰδ δεάΝαιέαΝαυ υθΝ

πκυΝαθ δεαγέ αθ αδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δαΰλΪφ αδΝΧπαλα έΰηα κμΝξΪλβΝ ΝηέαΝαθαεαέθδ βΨέΝΓδαΝ

βΝ δαλεάΝ εαδΝ υθ ξάΝ ζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ θ υηα κυΝ παΰέκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ

πδξ έλβ βΝ δμΝ απΪθ μΝ βΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ υθ βλά πθ,Ν αθ δεα α Ϊ πθΝ αζζΪΝ εαδΝ

πδγ πλά πθΝαεσηβΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλσζβοβΝ πθΝίζαίυθέΝΜ Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δ πζβλκτθ αδΝ

αΝ ελδ άλδαΝ αθαΰθυλδ βμΝ εσ κυμ,Ν αθαΰθπλέακθ αδΝ κδΝ απΪθ μΝ βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ

κδξ έκυΝ εαδΝ εΪγ Ν θαπκηΫθκυ α ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ εσ κυμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ πλΪιβμΝ

δαΰλΪφ αδέ 

ΣκΝ γΫηαΝ βμΝ δαξ έλδ βμ πθΝ η αΰ θΫ λπθΝ απαθυθΝ απα ξσζβ Ν αλε ΪΝ εαδΝ κΝ

υηίκτζδκΝ πθΝ δ γθυθ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ υ Ν θαΝ πλκετο δΝ ΫθαμΝ εαθσθαμΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαΰθυλδ άΝ κυμέΝ κΝαθαγ πλβηΫθκΝ ΛΠΝ1θΝαπκφα έ βε Νσ δ κΝζκΰδ δεσμΝξ δλδ ησμΝ πθΝ

η αΰ θΫ λπθΝ απαθυθΝγαΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΰ θδεσΝεαθσθαΝαθαΰθυλδ βμέ 

 

 

4.2.β.Ν ΛΠ 

 

 

τηφπθαΝη Ν κΝθΫκΝθσηκ κΝκπκέκμΝ δαηκλφυγβε Ν κΝβί1ζΝεαδΝ Ϋγβε Ν Νδ ξτΝ αΝ ζζβθδεΪΝ

ζκΰδ δεΪΝ πλσ υπαΝ απσΝ βθΝ 1β Ιαθκυαλέκυ βί1η,Ν αΝ πΪΰδαΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ ηέαμΝ

πδξ έλβ βμΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ κΝ εσ κμΝ ε ά βμΝ κυμΝ αλξδεΪέΝ ε σμΝ απσΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ

π λδζαηίΪθκθ αδΝ ι’Ν κλδ ηκτ αΝ θ υηα αΝ πΪΰδα,Ν σππμΝ αΝ ε άλδαΝ εαδΝ αΝ ηβξαθάηα α,Ν βΝ

υπ λαιέα,Ν κδΝ απΪθ μΝ ί ζ έπ βμΝ παΰέπθΝ εαδΝ κδΝ απΪθ μΝ πδ ε υάμΝ εαδΝ υθ άλβ βμ 
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αθ δη ππέακθ αδΝ σππμΝ αΝ πΪΰδαΝ υπσ πλκςπκγΫ δμέΝ ΟδΝ υπσζκδπ μΝ απΪθ μΝ ζκΰέακθ αδΝ πμΝ

Ϋικ αΝεαδΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝξλά βμέ 

Ι δαέ λβΝπ λέπ π βΝ έθαδΝκδΝ απΪθ μΝαθΪπ υιβμ,ΝκδΝκπκέ μΝαθαΰθπλέακθ αδΝπμΝπΪΰδαΝ

σ αθΝ αυ ΫμΝ πβλ ΪακυθΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ παΰέπθΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝ Ϊη α,Ν σ αθΝ βΝ

αθΪπ υιβΝ αυ υθΝ γαΝ πλκ φΫλ δΝ κδεκθκηδεΪΝ κφΫζβΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ εδΝ σ αθΝ ηπκλ έΝ θαΝ

πδη λβγ έΝαιδσπδ αΝβΝαπσ κ βΝ κυΝεσ κυμέ 

πέ βμ,Ν κΝ εσ κμΝ απκ υθαληκζσΰβ βμ,Ν απκηΪελυθ βμΝ άΝ απκεα Ϊ α βμΝ πθΝ

παΰέπθΝ κδξ έπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαΰθπλδ έΝ φσ κθΝ ξ έα αδΝ Ϊη αΝ η Ν βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ

παλαΰπΰδεάμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ υηίΪζ δΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ απκγ ηΪ πθΝ βΝ δΪλε δαΝ ηέαμΝ

υΰε ελδηΫθβμΝ π λδσ κυέΝ ΣκΝ εσ κμΝ αυ σΝ γαΝ υηπ λδζβφγ έΝ εαδΝ γαΝ πδίαλτθ δΝ αΝ

απκγΫηα αέ 
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4.3 πο έηη η 

4.3.1Ν ΛΠ 

 

 

Ϊ δΝ κυΝ ΛΠ1θΝ βΝ πδξ έλβ βΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πδζΫι δΝ αθΪη αΝ Ν τκΝ

θαζζαε δεΫμΝ ζκΰδ δεΫμΝ αλξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ έηβ βΝ πθΝ θ υηα πθΝ π λδκυ δαευθ βμΝ

κδξ έπθΝ η ΪΝ βθΝ αλξδεάΝ αθαΰθυλδ βέΝ ξκυη Ν κΝ υπσ δΰηα εσ κυμΝ ε ά βμΝ εαδΝ κΝ

υπσ δΰηαΝαθαπλκ αληκΰάμέ 

ΣκΝπλυ κΝυπσ δΰηα,Νεσ κυμΝε ά βμΝαθαφΫλ δΝσ δ βΝαιέαΝαπκ έηβ βμΝδ κτ αδΝη Ν βΝ

δαφκλΪΝ κυΝεσ κυμΝε ά βμΝη έκθΝ δμΝ πλ υηΫθ μΝαπκ ίΫ δμΝεαδΝεΪγ ΝπδγαθάμΝ πλ υηΫθβμ 

αβηέαμΝ απκη έπ βμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ υπκ έΝ κΝ π λδκυ δαεσΝ κδξ έκέΝ ΣκΝ υπσ δΰηαΝ αυ σΝ έθαδΝ κ 

ία δεσμΝζκΰδ δεσμΝξ δλδ ησμέ 

 κΝ τ λκΝ υπσ δΰηαΝ πκυΝ έθαδΝ κΝ πδ λ πση θκμΝ θαζζαε δεσμΝ ξ δλδ ησμ,Ν

αθαφΫλ αδΝ σ δ βΝ απκ έηβ βΝ κυΝ θ υηα κυΝ π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ βθΝ

αθαπλκ αληκ ηΫθβΝ αιέαΝ κυέΝ βζα ά,Ν βθΝ τζκΰβΝ αιέαΝ κυΝ βθΝ βη λκηβθέα 

αθαπλκ αληκΰάμ η έκθ δμΝ η αΰ θΫ λ μΝ πλ υηΫθ μΝ απκ ίΫ δμΝ εαδΝ δμΝ πδγαθΫμΝ αβηέ μΝ

απκη έπ βμέΝ ΝυδκγΫ β βΝ κυΝ τ λκυΝηκθ Ϋζκυ,Ν βμΝαθαπλκ αληκΰάμ,ΝπλκςπκγΫ δΝσ δ βΝ

τζκΰβΝαιέαΝηπκλ έΝθαΝπλκ δκλδ έΝίΪ δηαέΝ θΝεαδΝ κΝπλσ υπκ θΝ κΝγΫ δΝυπκξλ π δεΪ,ΝβΝ

τζκΰβΝ αιέαΝ εαζσΝ γαΝ ά αθΝ θαΝ πλκ δκλέα αδΝ απσΝ παΰΰ ζηα έ μέΝ  Ν πσ κΝ αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ

δα άηα αΝ γαΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κδΝ ε δηά δμ,Ν έθαδΝ απσλλκδαΝ βμΝ η αίζβ σ β αμΝ πκυΝ

παλκυ δΪακυθΝ κδΝ ξ δεΫμΝ δηΫμέΝ φσ κθΝ σηπμΝ πδζ ΰ έΝ κΝ τ λκμΝ λσπκμΝ απκ έηβ βμΝ

παΰέπθ,Ν βμΝαθαπλκ αληκΰάμΝ βμΝ τζκΰβμΝαιέαμ,ΝγαΝπλΫπ δΝ σ ΝσζβΝβΝεα βΰκλέαΝ βθΝκπκέαΝ

αθάε δΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ π λδκυ δαεσΝ κδξ έαΝ θαΝ αεκζκυγ έΝ βθΝ έ δαΝ η γκ κζκΰέαΝ

απκ έηβ βμέΝ ΟΝ πλκ δκλδ ησμΝ βμΝ αιέαμΝ ΰδαΝ ηέαΝ εα βΰκλέαΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ γαΝ

πλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝ βθΝέ δαΝβη λκηβθέαΝξπλέμΝθαΝ πδ λΫπ αδΝ πδζ ε δεάΝαθαπλκ αληκΰάέ 

 

Μκθ ΫζκΝ θαπλκ αληκΰάμ 

Λκΰδ δεΪ,Ν κΝηκθ ΫζκΝ βμΝαθαπλκ αληκΰάμΝηπκλ έΝθαΝαπ δεκθδ έΝη Ν τκΝ λσπκυμέ 

ΟΝ πλυ κμΝ λσπκμΝ κλέα δΝ σ δ σ κΝ βΝ αλξδεάΝ αιέαΝ σ κΝ εαδΝ αΝ απκ ί γΫθ αΝ

αθαπλκ αλησακθ αδΝ η Ν κΝ πκ κ σΝ ατιβ βμΝ βμΝ δηάΝ κυΝ παΰέκυέΝ υ σΝ ΰέθ αδΝ υ Ν θαΝ

δ κτ αδΝβΝαθαπλκ αληκ ηΫθβΝαιέαΝη Ν βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝη ΪΝ βθΝαθαπλκ αληκΰάέ 

 κΝ τ λκΝ λσπκ,Ν βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ θ υηα κυΝ παΰέκυΝ πλκ δκλέα αδΝ η Ν δμΝ

βη λκζκΰδαεΫμΝ ΰΰλαφΫμέΝ Κα αλξάθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ απκ ίΫ πθΝ η αφΫλ αδΝ βΝ ξλΫπ βΝ
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κυΝ παΰέκυΝ εαδΝ θΝ υθ ξ έα,Ν αθαπλκ αλησα αδΝ κΝ υπσζκδπκΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ δηάΝ

αθαπλκ αληκΰάμέ 

τκΝία δεκέΝεαθσθ μΝ βλκτθ αδΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝηκθ Ϋζκέ 

ΟΝπλυ κμΝεαθσθαμΝκλέα δΝσ δ α δαεΪ εαδΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝπκ κ δαέαΝαπσ ί βΝ κυΝ

παΰέκυ,Ν βΝ γ δεάΝ δαφκλΪΝ κυΝ απκγ ηα δεκτΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ η αφΫλ αδΝ αΝ εΫλ βΝ δμΝ

θΫκέ 

ΟΝ τ λκμΝεαθσθαμΝκλέα δΝσ δ Νπ λέπ π βΝπυζβ βμΝάΝαθ δεα Ϊ α βμΝ κΝ υθκζδεσΝ

πκ σΝη αφΫλ αδΝ κΝπΪΰδκΝεαδΝεζ έθ δέΝ Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π β,Νπλκετπ κυθΝ παεσζκυγ μΝ

θΫλΰ δ μέΝ Κα αλξάθ,Ν Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ δαφκλΪΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ αθα λΫφ δΝ εΪπκδαΝ

πλκβΰκτη θβΝαβηέαΝαπκη έπ βμ,Νη αφΫλ αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα α ξλά βμέΝ πδπζΫκθ, Ϊθ απσΝ

βθΝαθαπλκ αληκΰάΝπλκετο δΝη έπ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝαιέαμ,ΝβΝ δαφκλΪΝη αφΫλ αδΝ πέ βμΝ

αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξλά βμέΝ Ϋίαδα,Ν Ϊθ υπΪλξ δ απκγ ηα δεσΝ παθ ε έηβ βμΝ απσΝ αυ σΝ κΝ

υΰε ελδηΫθκΝπΪΰδκ,Ν σ ΝβΝαβηέαΝαπκη έπ βμΝ υηοβφέα δΝπλυ αΝ κΝαπκγ ηα δεσέΝ πέ βμ,Ν κΝ

πζ σθα ηαΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ θσμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυ,Ν κΝ κπκέκΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ βθΝ εαγαλάΝ γΫ β,Ν υπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ έ Ν ηΫλκμΝ κυΝ πζ κθΪ ηα κμΝ

αθαζκΰδεΪΝθαΝη αφ λγ έΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝξλά βμΝ κΝυπσζκδπκΝε λ υθΝ δμΝθΫκΝ έ ΝθαΝ

η αφ λγ έΝαπ υγ έαμέΝβηαθ δεσΝ πέ βμΝθαΝπλκ Ϋικυη Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝεαθσθαΝ έθαδΝσ δ 

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ θαζζαε δεΪΝ τκΝ ηΫγκ κδΝ ΰαΝ βΝ ζκΰδ δεκπκέβ βΝ βμΝ αθαπλκ αληκΰάμΝ

βθΝαιέαΝ κυΝ θ υηα κυΝπαΰέκυΝ κδξ έκυέΝ έ ΝαυιΪθ αδΝαθαζκΰδεΪΝ κΝεσ κμΝε ά βμΝεαδΝ

κδΝ πλ υηΫθ μΝαπκ ίΫ δμΝ κυΝπαΰέκυΝη Ν εκπσΝθαΝδ κτ αδΝβΝθΫαΝαθαπσ ί βΝαιέαΝη Ν βθΝ

αθαπλκ αληκ ηΫθβ,Ν έ Ν απαζ έφκθ αδΝ κδΝ υ πλ υηΫθ μΝ απκ ίΫ δμΝ κΝ τθκζσΝ κυΝ άΝ

εα ΪΝ βθΝΫε α βΝπκυΝαπαδ έ αδΝΫ δΝυ ΝθαΝπλκετο δΝβΝαθαπλκ αληκ ηΫθβΝαιέαέ 

 

Π λέπ ω ηΝ5 

θαΝ πΪΰδκ Ϋξ δΝ αιέαΝ ε ά βμΝ 6έίίί,ίί€Ν εαδΝ υ πλ υηΫθ μΝ απκ ίΫ δμΝ 2έίίί,ίί€έΝ Ϊ δΝ

πλσ φα βμΝ ε έηβ βμΝ κΝπΪΰδκΝπλΫπ δΝθαΝαθαπλκ αληκ έΝ κΝπκ σΝθέίίί,ίί€έ 

 

έΝ υιΪθκθ αμΝ κΝ δ κλδεσΝ εσ κμΝ εαδΝ δμΝ υ πλ υηΫθ μΝ απκ ίΫ δμΝ εα ΪΝ αθαζκΰέα γαΝ

Ϋξκυη μ 

Λκΰδ δεάΝαιέαΝοΝ λξδεάΝαιέαΝ- τθκζκΝαπκ ίΫ πθΝοΝ6.000,00 - 2.000,00 = 4.000,00 

ΣλΫξκυ αΝαιέαΝοΝθέίίί,ίί 

ΆλαΝ κΝπκ σΝατιβ βμΝ κυΝπαΰέκυΝ έθαδΝΧθέίίί,ίίΝ- ζέίίί,ίίΨΝήΝζέίίί,ίίΝοΝί,ηΝφκλΫμΝάΝηίΣ 

Πκ σΝατιβ βμΝπαΰέκυΝοΝ6.000,00 * 50% = 3.0ίί,ίί€ 
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Πκ σΝατιβ βμΝαπκ ί γΫθ πθΝοΝ2.000,00 * 50% = 1.0ίί,ίί€ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

ΥήΥήβίίΥ ΠΪΰδκ 3.000,00  

 πκγ ηα δεΪΝ– δαφκλΫμΝ θαπλκ αληκΰάμ  3.000,00 

 πκγ ηα δεΪΝ– δαφκλΫμΝ θαπλκ αληκΰάμ 1.000,00  

 πκ ί γΫθΝΠΪΰδκ  1.000,00 

 

έΝΜ δυθκθ αμΝ αΝαπκ ί γΫθ αΝεαδΝαυιΪθκθ αμΝ κΝεσ κμΝ κυΝπαΰέκυ γαΝΫξκυη μ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

ΥήΥήβίίΥ πκ ί γΫθΝΠΪΰδκ 2.000,00  

 ΠΪΰδκ  2.000,00 

 ΠΪΰδκ 2.000,00  

 πκγ ηα δεΪ– δαφκλΫμΝ θαπλκ αληκΰάμ  2.000,00 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

Π λέπ ω ηΝ6 

Ν πδξ έλβ βΝ ΦΙΛΟΝ απΫε β  βθΝ 1β ΙαθκυαλέκυΝ βίί7 ε άλδκΝ εσ κυμΝ β5έίίί,ίί€έΝ Ν

τζκΰβΝαιέαΝ βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί1γ ά αθΝ30έίίί,ίί€,Ν βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί14 27έίίί,ίί€Ν

εαδΝ βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί1η 22έίίί,ίί€έ 

ΟδΝ δαφκλΫμΝαθαπλκ αληκΰάμΝγαΝεα αξπλβγκτθΝ δμΝ ξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝεα α Ϊ δμΝ βμΝ

πδξ έλβ βμΝ ΦΙΛΟΝΝπμΝ ιάμμ 

 

έΝΣκΝΫ κμΝβί1β υπΪλξ δΝατιβ βΝ βμΝαιέαμΝ κυΝπαΰέκυΝηέίίί,ίί€,Νη Ν βθΝκπκέαΝγαΝξλ πγ έΝκΝ

ζκΰαλδα ησμΝ κυΝπαΰέκυΝεαδΝγαΝπδ πγ έΝκΝζκΰαλδα ησμΝ κυΝαπκγ ηα δεκτΝαθαπλκ αληκΰάμέ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

1/1/2005 Κ άλδα 5.000,00  

 πκγ ηα δεσΝαθαπλκ αληκΰάμ  5.000,00 

 

έΝ ΣκΝ Ϋ κμΝ βί1γ υπΪλξ δΝ η έπ βΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ παΰέπθΝ εα ΪΝ γέίίί,ίί€έΝ Μ Ν βθΝ

αθαπλκ αληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ αιέαμΝ γαΝ ξλ πγ έΝ κΝ ζκΰαλδα ησμΝ κυΝ απκγ ηα δεκτΝ

αθαπλκ αληκΰάμΝ η Ν κΝ πκ σΝ βμΝ η έπ βμΝ κυΝ παΰέκυΝ εαδΝ γαΝ πδ πγ έΝ κΝ ζκΰαλδα ησμΝ πθΝ

παΰέπθέ 
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ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

1/1/2006 πκγ ηα δεσΝαθαπλκ αληκΰάμ 3.000,00  

 Κ άλδα  3.000,00 

 

ΓέΝ ΣκΝ Ϋ κμΝ βί1ζ υπΪλξ δΝ π λαδ ΫλπΝ η έπ βΝ βμΝ ζκΰδ δεάμΝ αιέαμΝ κυΝ παΰέκυΝ απσΝ βθΝ

απκ έηβ βΝ εα ΪΝ ηέίίί,ίί€έΝ Μ Ν κΝ πκ σΝ πθΝ βέίίί,ίί€Ν γαΝ ξλ πγ έΝ κΝ ζκΰαλδα ησμΝ

απκγ ηα δεσΝαθαπλκ αληκΰάμΝ ΧΰδαΝ θαΝηβ θδ έΝ βΝ δαφκλΪΨΝ εαδΝ η Ν κΝυπσζκδπκΝ κΝ κπκέκΝ

υθδ ΪΝ εαγαλάΝ αβηδΪΝ γαΝ ξλ πγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξλά πμΝ εαδΝ γαΝ πδ πγκτθΝ η Ν

γέίίί,ίί€Ν αΝπΪΰδαΝ κδξ έαέ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

1/1/2008 πκγ ηα δεσΝαθαπλκ αληκΰάμ 2.000,00  

 βηέ μΝαπσΝυπκ έηβ βΝπαΰέπθ 3.000,00  

 ΠΪΰδκ  5.000,00 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

Π λέπ ω ηΝι 

Ν πδξ έλβ βΝ ΛΣ  αΰσλα Ν βθΝ 1β ΙαθκυαλέκυΝ βί10 ΫθαΝ θΫκ ηβξΪθβηαΝ εσ κυμΝ

1ίέίίί,ίί€ΝεαδΝη ΝπφΫζδηβΝαπάΝ1ίΝξλσθδαέΝΜ ΪΝαπσΝ λέαΝξλσθδα,Ν βθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί1γ 

ΰέθ αδΝαπκ έηβ βΝ κυΝηβξαθάηα κμΝ βθΝ δηάΝ πθΝ1βέίίί,ίί€ΝεαδΝπφΫζδηβΝαπάΝθΝξλσθδαέ 

ΣβθΝ1β ΙαθκυαλέκυΝβί1η κΝηβξΪθβηαΝππζ έ αδΝαθ έΝθέίίί,ίί€έ 

ΟδΝζκΰδ δεΫμΝ ΰΰλαφΫμΝ αΝίδίζέαΝ βμΝ πδξ έλβ βΝΰδαΝ αΝΫ βΝβί11ΝΫπμ 2016 έθαδμ 

 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

1/1/2010 Μβξαθάηα α 10.000,00  

 Πλκηβγ υ Ϋμ  10.000,00 

31/12/2010 πκ ίΫ δμΝηβξαθβηΪ πθ 1.000,00  

 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α  1.000,00 

1/1/2011 πκ ίΫ δμΝηβξαθβηΪ πθ 1.000,00  

 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α  1.000,00 

31/12/2012 πκ ίΫ δμΝηβξαθβηΪ πθ 1.000,00  

 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α  1.000,00 

1/1/2013 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α 3.000,00  
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 Μβξαθάηα α 2.000,00  

 πκγ ηα δεσΝαθαπλκ αληκΰάμ  5.000,00 

31/12/2013 πκ ίΫ δμΝηβξαθβηΪ πθ 2.000,00  

 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α  2.000,00 

31/12/2014 πκ ίΫ δμΝηβξαθβηΪ πθ 2.000,00  

 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α  2.000,00 

1/1/2015 πκ ί ηΫθαΝηβξαθάηα α 4.000,00  

 Μβξαθάηα α  4.000,00 

 Σαη έκ 6.000,00  

 πκγ ηα δεσΝ θαπλκ αληκΰάμ 2.000,00  

 Μβξαθάηα α  8.000,00 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

Κσ κμΝ θ δεα Ϊ α βμ 

 Ν αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ πλκετπ δΝ βΝ αθΪΰεβΝ αθ δεα Ϊ α βμΝ κλδ ηΫθπθΝ η λυθΝ πθΝ

θ υηα πθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθέΝ Ν θαζζαε δεάΝπ λέπ π β,ΝβΝαΰκλΪΝεΪπκδπθΝ κδξ έπθΝ

ηπκλ έΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έ πλκμΝ απκφυΰάΝ η αΰ θΫ λπθΝ πδπζΫκθΝ ισ πθΝ

αθ δεα Ϊ α βμέΝ Ϊ δΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ κλδ ηκτΝ αθαΰθυλδ βμ,Ν κΝ εσ κμΝ αθ δεα Ϊ α βμ 

υπκζκΰέα αδΝ βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ πθΝυζδευθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθΝ φσ κθΝφυ δεΪΝπζβλκτθ αδΝκδΝ

πλκςπκγΫ δμέ 

 

 

Π λέπ ω ηΝκ 

Ν πδξ έλβ βΝΚ Π  αΰσλα Ν ΫθαΝ αυ κεέθβ κΝ απσΝ κΝΛκθ έθκΝ ΰδαΝ 75έίίί,ίί€Ν εαδΝ αά β Ν

απσΝ κθΝ εα α ε υα άΝ θαΝ κΝ η αφΫλ δΝ βθΝ ζζΪ αΝ η Ν δ δεσΝ α λκπζΪθκΝ Χεσ κμΝ

6έίίί,ίί€ΨΝ αθ έΝ βμΝ υθβγδ ηΫθβΝ η γσ κυΝ Χκ δευμΨΝ πκυΝ εσ δα Ν 3έίίί,ίί€έΝ πδπλσ γ αΝ

Ϋικ αΝ ά αθΝ φσλκδΝ δ αΰπΰάμΝ λέίίί,ίί€,Ν Ϊ δαΝ ευεζκφκλέαμΝ εαδΝ α φΪζ δαμΝ πλυ κυΝ Ϋ κυμΝ

1.200,0ί€ΝεαδΝΪζζαΝ υθάγβ η αφκλδεΪΝεσ βΝ1έηίί,ίί€έ 

 

ΣκΝαλξδεσΝεσ κμΝ κυΝπαΰέκυΝδ κτ αδ η μ 

Κσ κμΝαΰκλΪμ 75.000,00 

+ΝΚσ κμΝη αφκλΪμ 6.000,00 
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+ΝΦσλκδΝ δ αΰπΰάμ 9.000,00 

+ΝΜ αφκλδεΪ 1.500,00 

ΤΝΟΛΟ 91.500,00 

 

ΣκΝ εσ κμΝ η αφκλΪμΝ η Ν α λκπζΪθκΝ 6έίίί,ίί€Ν γ πλ έ Ν α υθάγδ κΝ εσ κμΝ εαδΝ

αθαΰθπλέα αδΝησθκΝ κΝεαθκθδεσΝεσ κμΝ3έίίί,ίί€έ 

ΣκΝ πκ σΝ βμΝ Ϊ δαμΝ ευεζκφκλέαμΝ γ πλ έ αδΝ κλΰαθδεσΝ Ϋικ κΝ βμΝ ξλά βμΝ εαδΝ

η αφΫλ αδΝ αλξδεΪΝ Ν ζκΰαλδα ηκτμΝ ΪιβμΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ Ν ζκΰαλδα ηκτμΝ ΰ θδεάμΝ

εη Ϊζζ υ βμέ 

ΧίζΫπ Ν Grant Thornton, (2009),Ν Ν δ γθάΝ Πλσ υπαΝ Χλβηα κκδεκθκηδεάμΝ Πζβλκφσλβ βμ,Ν

ε σ δμΝGrant Thornton) 

 

Κσ κμΝ πδγ υλβ βμ 

Ν αε δεάΝ ετλδαΝ πδγ υλβ βΝ κλδ ηΫθπθΝ θ υηα πθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν έθαδΝ Ν

κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμ αηδΰυμ υπκξλ π δεά,Ν σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ βΝ πδγ υλβ βΝ πθΝ

α λκπζΪθπθέΝ Ν πδγ υλβ βΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ ξπλέμΝ απαλαέ β αΝ θαΝ αεκζκυγά δΝ

αθ δεα Ϊ α βΝεΪπκδπθΝ κδξ έπθέΝΣκΝεσ κμΝ ΝεΪγ ΝετλδαΝ υθ άλβ βΝαθαΰθπλέα αδΝ βΝ

ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ παΰέκυΝ πμΝ αθ δεα Ϊ α βΝ -πλκςπσγ βΝ ίΫίαδαΝ έθαδΝ πΪθ αΝ σ δ 

πζβλκτθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ αθαΰθυλδ βμέΝ Ν ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ κυΝ εσ κυμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ

πδγ υλβ βμ πκυΝ Ϋξ δΝ απκη έθ δ, αθαΰθπλέα αδ,Ν αθ ιΪλ β αΝ Ϊθ έξ Ν αθαΰθπλδ έΝ βΝ

υθαζζαΰάΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝ κδξ έκΝαπκε άγβε ΝάΝεα α ε υΪ βε έ 

 

 

4.3.βΝ ΛΠ 

 

 

ΒΪ δΝ πθΝθΫπθΝαζζαΰυθΝ αΝ ζζβθδεΪΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπα,ΝβΝαλξδεάΝαπκ έηβ βΝ πθΝπαΰέπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ βθΝ τζκΰβΝ αιέα,Ν σππμΝ κλέα δΝ υΰε ελδηΫθαΝ κΝ

ΪλγλκΝβζΝ κυΝθσηκυΝζγίκήβί1ζέΝΌ αθΝΫθαΝπΪΰδκΝαπκ δηΪ αδΝσηπμΝ βθΝ τζκΰβΝαιέαΝ κυ,ΝγαΝ

πλΫπ δΝ σζαΝ αΝ πδηΫλκυμ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ θαΝ αεκζκυγά κυθΝ βθΝ έ δαΝ ηΫγκ κΝ

πδηΫ λβ βμέΝ 

 Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ τζκΰβμΝ αιέαμΝ πμΝ ηΫγκ κΝ απκ έηβ βμΝ έθαδΝ θαΝ

πδη λβγ έΝ αιδσπδ αΝ κΝ πΪΰδκ,Ν δαφκλ δεΪΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ βΝ ηΫγκ κμΝ κυΝ εσ κυμέΝ
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ΣυξσθΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ βθΝ πδηΫ λβ β,Ν η αφΫλκθ αδΝ κΝ

ζκΰαλδα ησΝ «απκ ζΫ ηα αΝ δμΝ θΫκθ»έΝ ΣκΝ πκ σΝ πθΝ δαφκλυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ η αφ λγ έΝ

α δαεΪΝάΝ φΪπαιέΝΝ 

 ΗΝ τζκΰβΝαιέαΝ πθΝπαΰέπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ,Ν παθ ε δηΪ αδΝ κυζΪξδ κθΝαθΪΝ

Ϋ λαΝξλσθδαΝ ε σμΝ Ϊθ κδΝ υθγάε μΝ βμΝαΰκλΪμΝ βηδκυλΰκτθΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝεαδΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ εΝ θΫκυΝ ε έηβ βέΝΟδΝ κλεπ κέΝ ε δηβ ΫμΝ έθαδΝ υπ τγυθκδΝ ΰδαΝ βθΝ κλγάΝ εαδΝ

αιδσπδ βΝ παλκξάΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ φ λ ΰΰυσ β αΝ βμΝ απκ έηβ βμΝ πθΝ

παΰέπθΝ βθΝ τζκΰβΝ αιέαΝ κυμέΝ ΣαΝ δ δκξλβ δηκπκδκτη θαΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ έθαδΝ

δ δαέ λβΝπ λέπ π βΝΰδαΝαυ σΝεαδΝ φέ α αδ β πλκ κξάΝ βΝζκΰδ δεάΝπαλαεκζκτγβ άΝ κυμέΝ 

 

 

4.4 πο ί δμ 

4.4.1Ν ΛΠ 

 

 

ΧμΝ απσ ί βΝ κλέακυη Ν βΝ υ βηα δεάΝ εα αθκηάΝ βμΝ απκ ί ΫαμΝ αιέαμΝ θσμΝ πΪΰδκυΝ

π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ε δηυη θβμΝπφΫζδηβμΝ δΪλε δαμΝαπάμΝ κυέΝ Ν

απσ ί βΝηέαμΝπ λδσ κυΝαθαΰθπλέα αδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αέ 

ΣαΝ ξλάηα αΝ πκυΝ απαθυθ αδΝ απσΝ βθΝ κθ σ β αΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ θσμΝ παΰέκυΝ

κφ έζκυθΝ θαΝ η α λΫπκθ αδΝ Ν Ϋικ αΝ η Ν Ϋ κδκΝ λσπκΝ υ Ν θαΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κλγΪΝ αΝ

κφΫζβέΝ Ν φαληκΰάΝ βμΝαλξάμΝ πθΝ κυζ υηΫθπθΝ σ πθΝ- ισ πθΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝαθΪΰεβΝ

ΰδαΝαπκ ίΫ δμέΝ πκ ίΫ δηαΝ θ υηα αΝπΪΰδαΝ έθαδΝ ε έθαΝ αΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝ

αθαηΫθ αδΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ κΝζδΰσ λκΝΰδαΝΫθαΝΫ κμ,ΝΫξκυθΝκλδ ηΫθβΝπφΫζδηβΝαπάΝεαδΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ βθΝκθ σ β αΝ βθΝπαλαΰπΰάΝαΰαγυθΝάΝυπβλ δυθΝεαδΝαεσηβΝεαδΝΰδαΝ

δκδεβ δεκτμΝ εκπκτμέ 

 

ΩΦ ΛΙΜ Ν Ω  

ΝπφΫζδηβΝαπάΝ θΝ αυ έα αδΝη Ν βθΝκδεκθκηδεάΝάΝφυ δεάΝαπάΝ θσμΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυέΝ

Τπκζκΰέα αδΝίΪ δΝ πθΝ υθγβευθΝαθ δη υπδ βμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝξλσθκΝεαδΝ βθΝΫθ α βΝ βμΝ

ξλά βμΝ κυΝπαΰέκυΝαπσΝ βθΝ εΪ κ Ν πδξ έλβ βέ 

Τπκζκΰέα αδΝ πμΝ βΝ π λέκ κμΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κΝ απκ ίΫ δηκΝ πΪΰδκΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έΝ απσΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ αζζΪΝ εαδΝ πμΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ παλαΰση θπθΝ άΝ ΪζζπθΝ
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παλσηκδπθΝ ηκθΪ πθΝ πκυΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ ζβφγκτθΝ απσΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ

ξλά βμΝ κυΝ κδξ έκυέ 

Νφυ δεάΝάήΝεαδΝ ξθδεάΝαθ κξάΝεαδΝαπαιέπ βΝ κυΝ κδξ έκυΝεαδΝκδΝπ λδκλδ ηκέΝ βΝ δΪλε δαΝ

ξλά βμΝ θσμΝ π λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝ έθαδΝ κδΝ παλΪΰκθ μΝ κδΝ κπκέκδΝ ζαηίΪθκθ αδΝ υπσοβΝ

υθ υα δεΪΝάΝεα Ϊ π λέπ π βΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ θσμΝ κδξ έκυέ 

ΝπφΫζδηβΝαπάΝ θσμΝπαΰέκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπ λθΪ δΝαπσΝαιδκζσΰβ βΝ ΝεΪγ Νπ λέκ κέΝ

Ϊθ έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝπλκίκτη Ν Ν αζζαΰάΝ βμΝπφΫζδηβμΝ απάμ,Ν κΝαθ δη ππέακυη ΝπμΝ

αζζαΰάΝ ε έηβ βμέΝ ΝαζζαΰάΝ φαλησα αδΝαπσΝ βΝξλά βΝπκυΝπλαΰηα κπκδάγβε ΝεαδΝ Νσζ μΝ

δμΝ πση θ μέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεα αΰλΪφ αδΝ δμΝΰθπ κπκδά δμέΝ 

 

Μ ΘΟ ΟΙΝ ΠΟ   

ΓδαΝ βθΝεα αθκηάΝ κυΝαπκ ίΫ δηκυΝπκ κτΝ θσμΝπ λδκυ δαεκτΝ κδξ έκυΝη Ν υ βηα δεσΝεαδΝ

η γκ δεσΝ λσπκΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πφΫζδηβμΝ απάμΝ κυ,Ν υπΪλξκυθΝ δΪφκλ μΝ ηΫγκ κδΝ

απσ ί βμέΝ ΣκΝ ΛΠΝ 1θΝ θΝ πδίΪζζ δΝ εΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ ηΫγκ κέΝ ΣκΝ αβ κτη θκΝ κυΝ

πλκ τπκυΝ έθαδΝβΝηΫγκ κμΝπκυΝγαΝυδκγ βγ έΝαπσΝ βθΝκθ σ β αΝθαΝαεκζκυγ έ αδ πδ ΪΝεαδΝη Ν

υθΫπ δαέΝ ΝηΫγκ κμΝαπσ ί βμΝβΝκπκέαΝ φαλησα δΝβΝ πδξ έλβ βΝ ΝΫθαΝπΪΰδκ,ΝγαΝπλΫπ δΝθα 

παθ ι Ϊα αδΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ ΫζκμΝ εΪγ  ξλά βμέΝ Ϊθ παλα βλβγ έΝ αζζαΰάΝ κθΝ

αθαη θση θκΝ λυγησΝ βμΝ αθΪζπ βμΝ πθΝ η ζζκθ δευθΝ κδεκθκηδευθΝ κφ ζυθΝ πκυΝ έθαδΝ

θ πηα πηΫθα κΝ πΪΰδκΝ κδξ έκ,Ν σ Ν βΝ ηΫγκ κμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αζζΪι δΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ

αεκζκυγ έΝ κΝ θΫκΝ λυγησέΝΟπκδα άπκ Ν Ϋ κδαΝ αζζαΰάΝ ίΫίαδα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαΰθπλέα αδΝ

ίΪ δΝ κυΝ ΛΠΝκΝπμΝαζζαΰάΝ βΝζκΰδ δεάΝ ε έηβ βέ 

 

  αγ λάΝΜΫγκ κμ 

Ν αγ λάΝηΫγκ κμΝ πδίαλτθ δ βθΝκυ έαΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝη ΝΫθαΝ αγ λσΝπκ σΝ Ν

σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ κυΝπαΰέκυέ 

 Φγέθκυ αΝΜΫγκ κμ 

πδζΫΰκθ αμΝ βΝηΫγκ κΝ βμΝφγέθκυ αμΝαπσ κ βμ,Ν πδίαλτθκθ αδ αΝαπκ ζΫ ηα αΝη Ν

ΫθαΝπκ σΝ κΝκπκέκΝη δυθ αδΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ κυΝπαΰέκυέΝ υ σΝπλκετπ δΝ

π δ ά,Ν δ δεΪΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ εα βΰκλέ μΝ παΰέπθ,Ν βΝ ξλά βΝ κυμΝ αΝ πλυ αΝ Ϋ βΝ έθαδΝ πδκ 

απκ κ δεά απσΝ αΝ πση θαέΝΠαλα βλ έ Ν βζα ά,Νπδκ Ϋθ κθβΝξλά βΝ κυΝ θ υηα κυΝπαΰέκυΝ

εαδΝΫ δΝαθαζυθκθ αδΝπαλαπΪθπΝκφΫζβ κδεκθκηδεΪΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝ βθΝκυ έαΝ θ πηα πηΫθαΝ

αΝπΪΰδαέ 

ΝηΫγκ κμΝ βμΝφγέθκυ αμΝαπσ ί βμΝΫξ δΝ τκΝ φαληκΰΫμέ 
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1έΝ αγ λσΝπκ σΝ πέΝη δκτη θβμΝαθαπσ ί βμΝαιέαμ 

 βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ηΫγκ κΝ φαληκΰάμΝ βμΝ φγέθκυ αμΝ απσ ί βμΝ Ϋξκυη Ν κθΝ

παλαεΪ πΝ τπκΝΰδαΝ βθΝ τλ βΝ κυΝπκ κ κτΝαπσ ί βμμ 

 

Πκ κ σΝ απσ ί βμο1- √    � �  ό� ��
 

σπκυΝn,ΝβΝπφΫζδηβ απάΝ κυΝπαΰέκυέ 

 

ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ κυΝ πκ κ κτΝ βμΝ απσ ί βμΝ πκυΝ ίλέ εκυη Ν απσΝ κθΝ παλαπΪθπΝ

τπκ,Ν φαλησα αδΝ βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ εΪγ Ν Ϋ κυμΝ Ϋ δΝ υ Ν θαΝ υπκζκΰδ έΝ κΝ πκ σΝ βμΝ

απσ ί βμέΝ βη δυθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ παλαπΪθπΝ ηΫγκ κΝ σ δ σ αθΝ βΝ υπκζ δηηα δεάΝ αιέαΝ έθαδΝ

ηβ θδεάΝ θΝΫξ δΝ φαληκΰάΝκΝ τπκμέ 

βέΝΜ δκτη θκΝπκ κ σΝ πέΝ βμΝ αγ λάμΝαιέαμ 

 αΝ πζαέ δαΝ φαληκΰάμΝ αυ άμΝ βμΝ η γσ κυ,Ν βΝ δαφκλΪΝ βμΝ αιέαμΝ ε ά πμΝ εαδΝ βμΝ

υπκζ δηηα δεάμΝαπάμ,Νεα αθΫη αδΝδ κη λυμΝ βθΝπφΫζδηβΝαπάΝ κυΝπαΰέκυ,ΝσππμΝ υηίαέθ δΝ

εαδΝ βΝ αγ λάΝ ηΫγκ κέΝ ΣαΝ πκ ΪΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ πλκ ικφζκτθ αδΝ εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝ εΪγ Ν

πλκ ικφζβηΫθκΝ πκ σΝ δαδλ έ αδΝ η Ν βΝ υθκζδεάΝ πλκ ικφζβηΫθβΝ αιέαΝ Χx1ίίΨΝ έθκθ αμΝ κΝ

πκ σΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ βθΝ ά δαΝαπσ ί βέ 

ΜΫγκ κμΝ πθΝΠαλαΰση θπθ ΜκθΪ πθ 

Ϊ δΝ βμΝη γσ κυΝ πθΝπαλαΰση θπθ ηκθΪ πθ,Ν κΝπκ κ σΝ κΝκπκέκΝ πδίαλτθ δΝ κΝ

απκ Ϋζ ηαΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κθΝ πλκ κευη θκΝ λυγησΝ παλαΰπΰάμέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ

παλαΰση θπθ ηκθΪ πθΝ απσΝ βθΝ κθ σ β αΝ βζα ά,Ν πβλ Ϊα δΝ κΝ πκ κ σΝ απσ ί βμέΝ

Πλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰά κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝηκθ ΫζκυΝ έθαδΝβΝυπκζ δηηα δεάΝαιέαΝθαΝ

ηβθΝ έθαδΝηβ θδεάέ 

ΟΝ τπκμΝΰδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ έθαδΝκΝ ιάμμ 

 

d=1- √��/��
 

 

Όπκυ, 

Κ = ιέαΝε ά βμΝ κυΝΠαΰέκυ 

YA = θαπσ ί βΝαιέαΝεα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμΝt 

dο ά δκΝπκ κ σΝ πσ ί βμ 

nοπφΫζδηβΝαπά κυΝπαΰέκυΝΧΫ βΨ 
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ΝΣ ΛΛ Γ ΝΠ ΓΙΩΝ 

Ν κθ σ β αΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκε ά δΝ ΫθαΝ θ υηα κΝ πΪΰδκΝ κδξ έκΝ η Ν αθ αζζαΰάΝ ,Ν η λδεάΝ

αθ αζζαΰά,Ν η Ν εΪπκδκΝ ΪζζκΝ ηβΝ θκηδ ηα δεσ πΪΰδκΝ κδξ έκΝ κυΝ θ λΰβ δεκτΝ άΝ εαδΝ

υθ υα δεΪΝ θκηδ ηα δευθΝ εαδΝ ηβΝ θκηδ ηα δευθΝ κδξ έπθέΝ ΣκΝ εσ κμΝ απσε β βμΝ βθΝ

π λέπ π βΝ βμΝαθ αζζαΰάμΝη ΝΪζζκΝπαλσηκδκΝ κδξ έκΝ έθαδΝβΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ κυΝπαΰέκυΝπκυΝ

σγβε έΝ  βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ αθ αζζαΰάμΝ η Ν ΪζζκΝ αθσηκδκΝ πΪΰδκΝ κδξ έκΝ κΝ εσ κμΝ

απσε β βμΝ έθαδΝ βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ κυΝ παΰέκυΝ πκυΝ απκε άγβε έΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π β,Ν βΝ

τζκΰβΝαιέαΝ έθαδΝ δ κ τθαηβΝη Ν βθΝ τζκΰβΝαιέαΝ κυΝ κδξ έκυΝπκυΝ σγβε Νπλκ αυιβηΫθβΝ

εα ΪΝ κΝ πκ σΝ πθΝ η λβ υθΝ άΝ αηδαευθΝ δ κ υθΪηπθΝ πκυΝ εα αίζάγβεαθέΝ ΜσθκΝ σ αθΝ βΝ

υθαζζαΰάΝ βμΝ αθ αζζαΰάμΝ θΝ Ϋξ δΝ ηπκλδεάΝ υπσ α βΝ άΝ Ν ηπκλ έΝ θαΝ απκ δηβγ έΝ

αιδσπδ α,ΝβΝαπκ έηβ βΝ Νΰέθ αδΝ βθΝ τζκΰβΝαιέαέ 

ηπκλδεάΝυπσ α βΝ Ϋξ δΝ ηέαΝαθ αζζαΰάΝσ αθΝκδΝ αη δαεΫμΝ λκΫμΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ

απκε άγβεαθΝ δαφΫλκυθΝαπσΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ αη δαευθ λκυθΝ κυΝ κδξ έκυΝπκυΝ σγβε ΝάΝ

σ αθΝ βΝ δ δεάΝ αιέαΝ ΰδαΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ η αίΪζζ αδΝ ζσΰπΝ βμΝ αθ αζζαΰάμέΝ δ,Ν Ϋξκυη Ν

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ τζκΰβΝαιέαΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝαθ αζζΪ κθ αδέ 

Ν π λέπ π βΝ πκυΝ Ν ηπκλ έΝ θαΝ απκ δηβγ έΝ αιδσπδ αΝ βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ θσμΝ πΪΰδκυΝ

κδξ έκυΝ έθαδΝ σ αθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ υΰελέ δη μΝ υθαζζαΰΫμΝ Ν ηέαΝ αΰκλΪέΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ

π λέπ π β,Ν βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ θσμΝ παΰέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ δηβγ έΝ σ αθΝ βΝ δαετηαθ βΝ πθΝ

ε δηά πθΝ βμΝ τζκΰβμ αιέαμΝ θΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ ΰδα κΝ αυ σΝ κΝ κδξ έκΝ εαδΝ σ αθΝ κδΝ

πδγαθσ β μΝ πθΝ δΪφκλπθΝ ε δηά πθΝηπκλκτθΝθαΝ ε δηβγκτθΝζκΰδεΪέ 

Ϊθ ΫθαΝεκηηΪ δΝ βμΝ υθαζζαΰάμΝ βμΝαθ αζζαΰάμΝαφκλΪΝΪζζαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έα,Ν

ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝη λβ Ϊ,Ν έθαδΝαπσ διβΝσ δ αΝ κδξ έαΝπκυΝαθ αζζΪξγβεαθΝ θΝ έθαδΝσηκδαμΝ

αιέαμέ 

 

Π λέπ ω ηΝλ 

Ν πδξ έλβ βΝ ΙΓΜ  αθ Ϊζζαι Ν φκλ βΰσΝ αιέαμΝ 1θίέίίί,ίί€Ν η Ν ηβξΪθβηαΝ υ ε υα έαμΝ

τζκΰβμΝαιέαμΝββίέίίί,ίί€έΝΓδαΝ βθΝαΰκλΪΝ θΝεα αίζάγβεαθΝη λβ Ϊέ 

Ν υθαζζαΰάΝαυ άΝγαΝεα αξπλβγ έΝ αΝίδίζέαΝ βμΝ ΛΦ ΝπμΝ ιάμμ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

 Μβξαθάηα αΝ υ ε υα έαμ 220.000,00  

 Μ αφκλδεΪΝηΫ α  160.000,00 

 ε αε αΝαπκ ζ-εΫλ κμΝαπσΝαθ αζζαΰά  60.000,00 
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 βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ κυΝ ηβξαθάηα κμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ δηβγ έΝ

αιδσπδ α,Ν σ  κΝεσ κμΝ κυΝγαΝ έθαδΝβΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ κυΝ κδξ έκυΝπκυΝ σγβε ΝΧ βζα άΝ

κυΝφκλ βΰκτΨΝΰδαΝαθ ΪζζαΰηαέΝ Ν ξ δεάΝ ΰΰλαφάΝγαΝ έθαδμ 

ηήθέα δ δκζκΰέα ΥλΫπ β Πέ π β 

 Μβξαθάηα αΝ υ ε υα έαμ 160.000,00  

 Μ αφκλδεΪΝηΫ α  160.000,00 

 

 

4.4.βΝ ΛΠ 

 

τηφπθαΝ η  αΝ θΫαΝ ζζβθδεΪΝ ζκΰδ δεΪΝ πλσ υπαΝ αΝ κπκέαΝ ΫγβεαθΝ Ν δ ξτΝ απσΝ 1β 

ΙαθκυαλέκυΝ κυΝβί1ηΝεαδΝσππμΝκλέα δΝ κΝΪλγλκΝ1κΝ κυΝθσηκυΝζγίκήβί1ζ,ΝκδΝαπκ ίΫ δμΝ πθΝ

παΰέπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝΰέθκθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝπφΫζδηβμΝαπάμΝ κυμέΝΗΝ

πφΫζδηβΝαπάΝ πθΝπαΰέπθΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝπκυΝ κΝ κδξ έκΝ έθαδΝΫ κδηκΝπλκμΝξλά βέΝΟδΝ

ηΫγκ κδΝ απσ ί βμΝ κδΝ κπκέ μΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ έθαδΝ βΝ αγ λάΝ ηΫγκ κμ,Ν βΝ φγέθκυ αΝ

ηΫγκ κμΝ εαδΝ βΝ ηΫγκ κμΝ πθΝ παλαΰση θπθΝ ηκθΪ πθέΝΗΝ δκέεβ βΝ βμΝ εΪ κ Ν πδξ έλβ βμΝ

έθαδΝυπ τγυθβΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ βμΝεα ΪζζβζβμΝη γσ κυΝαπσ ί βμέ 

βηαθ δεάΝ δαφκλκπκέβ β βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ απκ ίΫ πθΝ παέα δΝ βΝ ιαέλ βΝ κυΝ

« Ϊφκυμ»ήΝ ΰβμΝ -  θΝ υπΪλξ δΝ ξλκθδεσμΝ π λδκλδ ησμΝ βθΝ πφΫζδηβΝ απάέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ

ίΫίαδαΝπκυΝβΝκδεκθκηδεάΝκθ σ β αΝγαΝπλκξπλά δΝ Νί ζ δυ δμΝ βμΝΰβμ,Ν σ ΝκδΝί ζ δυ δμΝ

αυ ΫμΝ φσ κθΝΫξκυθΝπ λδκλδ ηΫθβΝπφΫζδηβΝαπά,Νυπσε δθ αδΝεαθκθδεΪΝ Ναπκ ίΫ δμέΝ πέ βμ,Ν

αΝπΪΰδαΝπ λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝκπκέαΝ θΝυπσε δθ αδΝφγκλΪΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ αΝΫλΰαΝ

Ϋξθβμ,Ν θΝαπκ ίΫθκθ αδέ 
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4.5 δαΰλαφά 

4.5.1Ν ΛΠ 

 

 

θαΝ θ υηα κΝ πΪΰδκΝ κδξ έκΝ πατ δΝ θαΝ εα αξπλ έ αδ Ν τκΝ π λδπ υ δμέΝ έ Ν ζσΰπΝ βΝ

δΪγ άμΝ κυΝ έ Ν π δ άΝ θΝαθαηΫθκθ αδΝη ζζκθ δεΪΝκφΫζβΝαπσΝ βΝξλά βΝάΝαεσηβΝεδΝαπσΝ βΝ

δΪγ βΝ κυΝ κδξ έκυέ 

ΣκΝεΫλ κμΝάΝβΝαβηέαΝαπσ βθΝεα Ϊ α βΝπκυΝ ι Ϊακυη Ν Ναυ σΝ κΝυπκε φΪζαδκ,ΝγαΝ

πλΫπ δΝ θαΝ π λδζαηίΪθ αδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ ξλά βμ,Ν ε σμΝ Ϊθ κΝ ΛΠΝ 1ιΝ ΟΜδ γυ δμΟΝ

απαδ έΝ δαφκλ δεά δαξ έλδ β ζσΰπΝ υθαζζαΰάμΝ πυζβ βμ εαδΝ παθαηέ γπ βμέΝ  Ν αυ άθΝ

βθΝπ λέπ π β,Ν αΝεΫλ βΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝ θΝεα αξπλκτθ αδΝπμΝΫ κ αέ 

Ό αθΝηέαΝ πδξ έλβ βΝππζ έΝ κδξ έαΝ θ υηα πθΝπαΰέπθΝ αΝκπκέαΝΫξ δΝελα ά δΝπλκμΝ

εηέ γπ βΝ Ν Ϊζζκυμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ πλυ αΝ θαΝ η αφΫλ δΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝ

απκγΫηα αΝη Ναθαΰθυλδ βΝ βΝζκΰδ δεάΝ κυμΝαιέαΝσ αθΝ δαεκπ έΝβ εηέ γπ άΝ κυμΝεαδΝ σ Ν

έθαδΝ εα ξση θαΝ πλκμΝ πυζβ βέΝ  Ν αυ άθΝ βθΝ π λέπ π βΝ ίΪ δΝ κυΝ ΛΠΝ 1κΝ Ο κ αΟ,Ν κΝ

πλκρσθΝ βμΝπυζβ βμΝγαΝεα αξπλ έ αδΝ αΝΫ κ αέΝΣκΝπζαέ δκΝ κυΝ ΠΥ ΝηΝΟΠΪΰδαΝ κδξ έαΝ

κυΝ θ λΰβ δεκτΝΚα ξση θαΝπλκμΝΠυζβ βΝεαδΝ δαεκπ έ μΝ λα βλδσ β μΟΝ θΝΫξ δΝδ ξτΝ

σ αθΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ αΝ κπκέαΝ εα Ϋξκθ αδΝ πλκμΝ πυζβ βΝ η αφΫλκθ αδΝ αΝ

απκγΫηα αέ 

ΝπαλκξάΝ θσμΝ κδξ έκυΝ πθΝ θ υηα πθΝπαΰέπθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝη ΝπκζζκτμΝ λσπκυμΝ

σππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝη Ν βθΝπυζβ β,Ν βΝ τθαοβΝ τηία βμΝξλβηα κ κ δεάμ ηέ γπ βμΝάΝεαδΝ

η Ν βΝ πλ ΪέΝ Ν κθ σ β αΝ φαλησα δΝ αΝ ελδ άλδαΝ κυΝ ΛΠΝ 1κΝ υ Ν θαΝ πλκξπλά δΝ βθΝ

εα αξυλβ βΝ πθΝ σ πθΝ απσΝ βθΝ πυζβ βΝ πθΝ αΰαγυθ εα ΪΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ βμΝ

βη λκηβθέαμΝ δΪγ βμΝ θσμΝ κδξ έκυέΝ Νπ λέπ π βΝσηπμΝ παθαηέ γπ βμ,Ν φαλησα αδΝ κ 

ΛΠΝ1ιέ 

Ό αθΝβΝκδεκθκηδεάΝηκθΪ αΝεα αξπλ έΝ βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ θσμΝ κδξ έκυΝ πθΝπαΰέπθΝ

κΝ εσ κμΝ αθ δεα Ϊ α βμΝ θσμΝ ηάηα κμΝ κυΝ κδξ έκυ - τηφπθαΝ η Ν βθΝ αλξάΝ βμΝ

εα αξυλβ βμ-,Ν σ Ν δαΰλΪφ αδΝβΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝαθ δεα α Ϊγβε ΝξπλέμΝ

θαΝ πβλ Ϊα δΝβΝπ λέπ π βΝ κΝ ηάηαΝπκυΝαθ δεα α Ϊγβε ΝθαΝ έξ Ναπκ ί έΝι ξπλδ ΪέΝΘαΝ

ηπκλκτ ΝίΫίαδα,ΝθαΝξλβ δηκπκδά δ κΝεσ κμΝαθ δεα Ϊ α βμΝπμΝΫθ διβΝ κυΝεσ κυμΝ κυΝ

αθ δεαγδ Ϊη θκυΝ ηάηα κμΝεα ΪΝ βθΝαπσε β βΝάΝ βθΝεα α ε υάΝ κυΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ

θΝγαΝά αθΝπλαε δεΪΝ υθα σΝβΝκδεκθκηδεάΝηκθΪ αΝθαΝπλκ δκλέ δΝ βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ κυΝ

ηάηα κμέ 
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ΣκΝ απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ δαφκλΪμΝ η αιτΝ κυΝ εαγαλκτΝ πλκρσθ κμΝ βμΝ δΪγ βμΝ εαδΝ βμΝ

ζκΰδ δεάμΝαιέαμΝ κυΝ κδξ έκυΝ έθαδΝ κΝεΫλ κμΝάΝβΝαβηέαΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝπατ βΝ βμΝ

εα αξυλβ βμέ 

Κα ΪΝ βΝ δΪγ βΝ θσμΝ κδξ έκυ,Ν κΝαθ ΪζζαΰηαΝπκυΝπλκετπ δ,Νεα αξπλ έ αδΝαλξδεΪΝ

βθΝ τζκΰβΝαιέαΝ κυέΝ βθΝπ λέπ π βΝσηπμΝπκυΝβΝπζβλπηάΝ κυΝ κδξ έκυΝαθαίΪζζ αδ,Ν κΝ

αθ ΪζζαΰηαΝεα αξπλ έ αδΝαλξδεΪΝ βθΝ δ κ τθαηβΝ δηάΝ κδμΝη λβ κέμΝ κυέΝτηφπθαΝη Ν κΝ

ΛΠΝ 1κΝ βΝ δαφκλΪ πκυΝ πλκετπ δ απσΝ κΝ κθκηα δεσΝ πκ σΝ κυΝ αθ αζζΪΰηα κμ εαδΝ βμΝ

αη δαεάμΝ δηάμΝη λβ κέμΝεα αξπλ έ αδΝπμΝΫ κ κ Ϋ δΝυ ΝθαΝπαλκυ δΪα αδΝβΝπλαΰηα δεάΝ

απσ κ βΝ βμΝαπαέ β βμέ 

 

 

4.5.βΝ ΛΠ 

 

 

Ό αθΝΫθαΝπΪΰδκΝπ λδκυ δαεσΝ κδξ έκΝ δα έγ αδΝάΝ θΝαθαηΫθκθ αδΝη ζζκθ δεΪΝκδεκθκηδεΪΝ

κφΫζβΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ κυ,Ν σ Ν κΝ πΪΰδκΝ αυ σΝ πατ δΝ θαΝ αθαΰθπλέα αδΝ πμΝ κδξ έκυΝ κυΝ

δ κζκΰδ ηκτΝ εαδΝ ΪλαΝ δαΰλΪφ αδέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ πΪΰδκΝ δα έγ αδ,Ν κΝ εΫλ κμΝ άΝ

αβηέαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ πατ βΝ αθαΰθυλδ άμΝ κυΝ εα αξπλ έ αδΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ

απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝξλά βμΝ βθΝκπκέαΝ δαΰλΪφ αδέ ΣκΝεΫλ κμΝάΝβΝαβηέαΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ

δαφκλΪΝη αιτΝ κυΝεαγαλκτΝπλκρσθ κμΝεαδΝ βμΝζκΰδ δεάμΝαιέαμΝ κυΝπαΰέκυέ  
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4.6 Γθω οποδά δμ 

 

 

Ϊ δΝ πθΝ δ γθυθΝ Λκΰδ δευθΝ Πλκ τππθ,Ν εΪγ Ν πδξ δλβηα δεάΝ κθ σ β αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ

π λδζαηίΪθ δΝ δμΝ π ιβΰβηα δεΫμΝ βη δυ δμΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ βμΝ εα α Ϊ πθΝ αΝ

κδξ έαΝπκυΝαεκζκυγκτθΝυ ΝθαΝΰθπ κπκδκτθ αδΝ κυμΝξλά μέ 

ΟδΝ βη δυ δμΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθα αθαφΫλκθ αδΝαφκλκτθμ 

• δμΝ ίΪ δμΝ απκ έηβ βμΝ πκυΝ αεκζκυγάγβεαθ,Ν πλκΝ απκ ίΫ πθ,Ν βμΝ ζκΰδ δεάμΝ αιέαμΝ

πθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθΝ βμ 

• δμΝη γσ κυμΝαπσ ί βμ 

• βθΝ πφΫζδηβΝ απάΝ πθΝ παΰέπθΝ βμΝ κθ σ β αμΝ άΝ κυμΝ υθ ζ ΫμΝ απκ ίΫ πθΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθ 

• βθΝ πλκΝ απκ ίΫ πθΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ εαδΝ βΝ υ πλ υηΫθβΝ απσ ί βΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ

ζάιβμΝ βμΝξλά βμ 

• βΝ υηφπθέαΝ βΝ κπκέαΝ Ϋΰδθ Ν βμΝ ζκΰδ δεάμΝ αιέαμΝ ΫθαλιβμΝ εαδΝ ζάιβμΝ βμΝ ξλά βμΝ βΝ

κπκέαΝγαΝπαλκυ δΪα δΝπλκ γάε μ,Ν δαγΫ δμ,Ναπκε ά δμΝαπσΝ θκπκδά δμ,Ναυιά δμΝάΝ

η δυ δμΝαπσΝαθαπλκ αληκΰΫμ,Ναβηέ μΝαπσΝ υξσθΝη έπ βΝ βμΝαιέαμ,Ναπκ ίΫ δμΝαζζΪΝ

εαδΝ υθαζζαΰηα δεΫμΝ δαφκλΫμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκετπ κυθΝεαδΝΪζζ μΝη αίκζΫμ 

• βθΝτπαλιβΝεαδΝ αΝπκ ΪΝ πθΝπ λδκλδ ηυθΝ κυμΝ έ ζκυμΝεαδΝ αΝ θ υηα αΝπΪΰδαΝ αΝ

κπκέαΝαφκλκτθΝευλέπμΝ κυμΝπδ π Ϋμ 

• κΝπκ σΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝαπσΝ λέ κυμΝ ΰδαΝ αΝ κδξ έαΝ πθΝ θ υηα πθΝπαΰέπθ,Ν Ϊθ 

αυ άΝ Νΰθπ κπκδ έ αδΝ βθΝεα Ϊ α βΝαπκ ζ ηΪ πθΝξλά βμ 

• κΝ υθκζδεσΝπκ σΝ πθΝ απαθυθΝεαδΝ ισ πθΝπκυΝ ΫΰδθαθΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝεα α ε υάμΝ

ΰδαΝ αΝπΪΰδα 

• αΝ πκ ΪΝ πθΝ υηία δευθΝ η τ πθΝ πκυ ΫξκυθΝ αθαζβφγ έΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ πθΝ

παΰέπθ 

• δμΝ η αίκζΫμΝ δμΝ ε δηά δμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ υπκζ δηηα δεάΝ αιέα,Ν αΝ ε δηυη θαΝ

εσ βΝαπκ υθαληκζσΰβ βμ,Νη αεέθβ βμ άΝαπκεα Ϊ α βμΝ θ υηα πθΝπαΰέπθ,Ν βθΝ

πφΫζδηβΝ απάΝ εαδΝ δμΝ η γσ κυμΝ απσ ί βμΝ αΝ κπκέαΝ εα αλ έακθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ

ΛΠΝκέ 

• σ αθΝ αΝ κδξ έα πθΝ θ υηα πθΝπαΰέπθΝ ηφαθέακθ αδΝη Ναθαπλκ αληκ ηΫθ μΝαιέ μΝ

πλΫπ δΝθαΝΰθπ κπκδκτθ αδΝβΝβη λκηβθέαΝαπσΝ βθΝκπκέαΝδ ξτ δΝβΝαθαπλκ αληκΰά,ΝβΝ

Ϋε α βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ βΝ τζκΰβΝ αιέαΝ πθΝ παΰέπθΝ πλκ δκλέ βε Ν Ϊη α,Ν βθΝ
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αθΪγ βΝ Ναθ ιΪλ β κΝ ε δηβ άΝ κυΝπλκ δκλδ ηκτΝ βμΝ τζκΰβμΝαιέαμ,ΝκδΝηΫγκ κδΝ

εαδΝ κδΝ παλα κξΫμΝ πκυΝ φαλησ βεαθ,Ν βΝ ζκΰδ δεάΝ αιέαΝ εαδΝ κΝ απκγ ηα δεσΝ

αθαπλκ αληκΰάμ 

• βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ πθΝπαΰέπθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝπλκ πλδθΪΝ Να λΪθ δα 

• βθΝπλκΝαπκ ίΫ πθΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ πθΝκζκ ξ λυμΝαπκ ί ηΫθπθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθΝ

αΝκπκέαΝ έθαδΝαεσηβΝ Νξλά β 

• βΝζκΰδ δεάΝαιέαΝ πθΝπαΰέπθΝ κδξ έπθ πκυΝΫξκυθΝαπκ υλγ έΝαπσΝ βθΝ εη Ϊζζ υ β 

αζζΪ έθαδΝαεσηβΝπλκμΝ δΪγ β 

βθΝ τζκΰβΝ αιέαΝ πθΝ παΰέπθΝ κδξ έπθΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ υπσ δΰηαΝ

εσ κυμΝσ αθΝβΝ τζκΰβΝαιέαΝ δαφΫλ δΝκυ δπ υμΝαπσΝ βΝζκΰδ δεά 
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Κ Φ Λ ΙΟΝ5 

ΤΜΠ Ρ Μ Σ  Π ΡΙΟΡΙΜΟΙΝΚ Ι ΠΡΟΣ  ΙΝΓΙ Ν

Μ ΛΛΟΝΣΙΚΗΝ Ρ ΤΝ  

 

 

ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμ,Ν σππμΝ αθαφΫλγβε Ν εαδΝ κΝ δ αΰπΰδεσΝ

ε φΪζαδκ,Νά αθΝβΝη ζΫ βΝεαδΝπαλκυ έα βΝ κυΝπζαδ έκυΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ γθκτμΝζκΰδ δεκτΝ

πλσ υπκυΝ1θέΝΜ Ν βΝ τΰελδ βΝ εαδΝ βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ πθΝ ζζβθδευθΝ ζκΰδ δευθΝπλκ τππθ,Ν

σππμΝαυ ΪΝ δαηκλφυγβεαθΝαπσΝ κΝθσηκΝζγίκήβί1ζΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝ Νδ ξτΝαπσΝ1β ΙαθκυαλέκυΝ

βί1ηΝ εαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ θκηκγ έαμ,Ν παλκυ δΪ βε Ν ηέαΝ κζκεζβλπηΫθβΝ δεσθαΝ βμΝ

δαξ έλδ βμ πθΝ παΰέπθΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ

λα βλδσ β αμέΝ Ν ίδίζδκΰλαφδεάΝ αθα εσπβ β εαδΝ βΝ αλγλκΰλαφέαΝ πζαδ έπ αθΝ βΝ η ζΫ βΝ

υ Ν θα δ υλυθγ έΝ κΝ φΪ ηαΝ πθΝ γ πλβ δευθ ίΪ πθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ παλΫξ αδΝ

πκζτπζ υλβΝ θβηΫλπ βΝεαδΝθαΝ πδ υξγ έΝκΝ σξκμΝ βμΝ λΰα έαμέ 

έθαδΝΰ ΰκθσμΝσ δ αΝ δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝΫξκυθΝαζζΪι δΝ κΝ λσπκΝζ δ κυλΰέαμΝ

πθΝ κδεκθκηδευθΝ κθ κ ά πθέΝ Μ Ν ΰθυηκθαΝ βθΝ κλγά,Ν αιδσπδ βΝ εαδΝ αθ δε δη θδεσ λβΝ

θβηΫλπ βΝ πθΝ Ϊη αΝ θ δαφ λκηΫθπθΝ απσΝ δμΝ κδεκθκηδεΫμΝ εα α Ϊ δμ,Ν παλΫξκθ αδΝ

πζάλ δμΝ εαδΝ αφ έμΝ πζβλκφκλέ μΝ πλκμΝ π ι λΰα έαέΝ Ϊ δΝ βμΝ δ γθκτμΝ ίδίζδκΰλαφέαμΝ Ϋξ δΝ

αθαΰθπλδ έΝ σ δ βΝ άλβ βΝ πθΝ δ γθυθΝ ζκΰδ δευθΝ πλκ τππθΝ πδφΫλ δΝ βηαθ δεΪΝ κφΫζβΝ

βθΝ δεσθαΝ βμΝ πδξ έλβ βμέ 

πδπζΫκθ,Ν παλα βλ έ αδΝ σ δ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ αθαπλκ αληκΰάΝ πθΝ παΰέπθΝ

π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ -γΫηαΝ η έακθκμΝ βηα έαμΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ παΰέπθΝ π λδκυ δαευθΝ

κδξ έπθΝηέαμΝ πδξ δλβηα δεάμΝκθ σ β αμ- σ κΝπδκ ζέΰ μΝ έθαδΝκδΝα υηα μΝαεδθβ κπκδά δμΝ

Ν ηέαΝ πδξ έλβ β,Ν σ κΝ πδγαθσ λκΝ έθαδΝ θαΝ αθαπλκ αλησ δΝ αΝ πΪΰδΪΝ βμΝ εαδΝ σ κΝ

η ΰαζτ λ μΝ έθαδΝκδΝπλκκπ δεΫμΝαθΪπ υιάμΝ βμ,Ν σ κΝηδελσ λβΝβΝπδγαθσ β αΝθαΝυδκγ ά δΝ

βΝηΫγκ κΝαθαπλκ αληκΰάμέ 

βηαθ δεάΝ έ κ κμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδξ δλβηα δεάΝπλαΰηα δεσ β αΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάΝ

κυΝθσηκυΝζγίκήβί1ζέΝΟΝθΫκμΝθσηκμΝΫλξ αδΝ Ν τΰεζδ βΝη Ν αΝ δ γθάΝζκΰδ δεΪΝπλσ υπαΝεαδΝ

δ δεσ λα,ΝσππμΝαθαζτγβε ΝεαδΝ κΝετλδκΝηΫλκμΝ βμΝ λΰα έαμ,Νη Ν κΝζκΰδ δεσΝξ δλδ ησΝ πθΝ

πΪΰδπθΝπ λδκυ δαευθ κδξ έπθέ 

Ι δαέ λκΝ θ δαφΫλκθΝ γαΝ έξ Ν Ϊθ ηπκλκτ Ν θαΝ φαληκ έ εαγκζδεΪΝ Ν σζ μΝ δμΝ

πδξ δλά δμΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝ υηη κξάΝ κυμΝάΝσξδΝ δμΝκλΰαθπηΫθ μΝαΰκλΫμ,Ν κΝπζαέ δκΝ
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ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ δ γθκτμΝζκΰδ δεκτΝπλκ τπκυΝ1θέΝΟδΝαζζαΰΫμΝεαδΝκδΝ βηαθ δεσ αθ δε έη θκΝ

η ζΫ βμέΝ πέ βμ,ΝκΝεαγκλδ ησμΝεαδΝβΝκυ δα δεάΝεαδΝι εΪγαλβΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝ απαθυθΝ

Ν Ϋικ αΝεαδΝ Ν εσ κμ,Ν γαΝ βηδκυλΰκτ Ν ΫθαΝΪλ δαΝ κηβηΫθκΝζκΰδ δεσΝπ λδίΪζζκθΝ κθΝ

πδξ δλβηα δεσΝ εσ ηκΝ γΫ κθ αμΝ αεζσθβ μ ίΪ δμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ β πθΝ

κδεκθκηδευθΝ υθα κ ά πθΝ πθΝ πδξ δλά πθέ 

Ν απκυ έαΝ λ υθδ δεάμΝ πλκ Ϋΰΰδ βμΝ βθΝ παλκτ αΝ δπζπηα δεάΝ λΰα έα,Ν έθαδΝ

παλΪΰκθ αμΝκΝκπκέκμΝπ λδσλδ Ν βθΝκζκεζβλπηΫθβΝπαλκυ έα βΝ κυΝπλκ τπκυ,Νπ σ κΝαυ σΝ

θ έεθυ αδΝπμΝπλσ α βΝΰδαΝη ζζκθ δεάΝΫλ υθαέ 
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