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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η εμφάνιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) στον οικονομικό 

κλάδο της χώρας μας αποσκοπεί στη ριζική αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε 

και εφαρμόζονταν μέχρι και πρόσφατα στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων των 

επιχειρήσεων όπως και στον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων.  

 Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) είναι βασισμένα στην ιδεολογία των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards) με την διαφορά 

του ότι είναι περισσότερο απλουστευμένη λόγω της περιορισμένης φύσεως των 

επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Ελλαδικό χώρο. 

 Η νέα αυτή αλλαγή στο σύστημα έχει επιφέρει θύελλα αντιδράσεων λόγω της 

γρήγορης ταχύτητας εφαρμογής της αλλά και την αδυναμία ορισμένων του επαγγέλματος 

να μη μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να μην κατανοούν την εφαρμογή των 

νέων Λογιστικών νόμων (ΕΛΠ) όπως αυτά ορίζονται στο Νόμο 4308/14. 

 Σκοπός λοιπόν της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναφέρει 

συνοπτικά αλλά περιεκτικά τους βασικούς κανόνες που ίσχυαν μέχρι τώρα στην Ελλάδα 

και τις διαφορές τους με την εφαρμογή των νέων Λογιστικών Προτύπων. Για τη 

πληρέστερη εικόνα των πραγμάτων, θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή σε λειτουργικό 

περιβάλλον android που θα απευθύνεται σε εξωτερικές πηγές πληροφόρησης για τη 

κατάσταση που επικρατεί σήμερα (ουσιαστικά με τη πρόσφατη εφαρμογή του νόμου) 

στον κλάδο. Η εφαρμογή θα κατέχει τον ρόλο ενός ερωτηματολογίου που θα 

περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων προς τους λογιστές και οικονομολόγους της χώρας 

μας και οι απαντήσεις που θα δοθούν, θα μας οδηγήσουν σε πιο ασφαλή και αληθή 

συμπεράσματα στο ερώτημα: «Πόσο και πως η εφαρμογή των ΕΛΠ επηρέασε τους ήδη 

υπάρχοντες λογιστές και οικονομολόγους στην χώρα μας;» Ο τρόπος και η μέθοδος 

δημιουργίας της εφαρμογής android θα παρουσιαστεί στο τρίτο μέρος της εργασίας, 

αναλυτικά πως ξεκίνησε μέχρι και την ολοκλήρωσή της. 

 

Jel Classification: M40, M41, M48, O5 

 

Keywords: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), μεταβατικές διατάξεις ΕΛΠ-ΕΓΛΣ, 

έρευνα εφαρμογής ΕΛΠ, Android 
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ABSTRACT 

 

 The appearance of Greek Accountant Models (E.L.P.) in the economic branch of 

our country aims at as the radical change of legislative frame that was in effect and was 

applied until recently in the observation of books and elements of enterprises as in the 

way of syntax of their economic situations 

 Greek Accounting Models (E.L.P.) are based on the ideology of International 

Accountant Models (International Accounting Standards) with the difference that it is 

more simplified because the limited nature of enterprises that resides in the Hellenic 

space.  

 This new change in the system has involved storm of reactions because her speed 

of application but also the weakness of certain profession to be possible to watch the 

developments and to comprehend the application of new Accountant laws (ELP) as these 

they are fixed in Law 4308/14.  

 Aim of therefore present diplomatic work is to report concisely but 

comprehensive basic from the regulations that were in effect up to now in Greece and 

their differences with the application of new Accountant Models. For the more complete 

picture of things, will be created an application in functional environment android that 

will be addressed in exterior sources of information for the situation that prevails today 

(substantially with the recent application of law) in the branch. The application will 

include a line of questions to the accountants and economists of our country and the 

answers that will be given, will lead us to sure and true conclusions in the question: “How 

many and at what way the application of ELP influenced the already existing accountants 

and economists in our country?” The way and the method of creation of android 

application will be presented in the third part of work, analytically that it began until her 

completion. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθεί τόσο ο όρος όσο 

και η σημασία της ύπαρξης διεθνών οικονομικών κανόνων τήρησης των οικονομικών 

στοιχείων των επιχειρήσεων και πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το σύστημα των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

 Θα αναλυθεί ωστόσο εκτενέστερα με ποιο τρόπο μπορούν οι λογιστικοί αυτοί 

κανόνες να προσαρμοστούν και να εφαρμοσθούν απλουστευμένοι στις ανάγκες κάθε 

οικονομικής κοινωνίας όπως στη περίπτωση της Ελλάδας. Στην χώρα μας συγκεκριμένα, 

ένα σύνολο Λογιστικών Κανόνων περισσότερα απλουστευμένων αλλά απόλυτα 

συγγενών με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ξεκίνησαν να εφαρμόζονται για χρήσεις που 

ξεκινούν από της 01.01.2015 και εφεξής, και έγινε νόμος τους κράτους όπως ορίστηκε 

από το νόμο 4308/14. 

 Στο πρώτο μέρος της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται αναφορά και 

ανάλυση της έννοιας και του περιεχομένου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Θα  

αναλύσουμε τόσο τον όρο όσο και τη σημασία ύπαρξης τους στις επιχειρήσεις. Επιπλέον 

θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και θα αναλυθεί 

πλήρως το περιεχόμενό τους όπως αυτό ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία της χώρας 

μας.  

 Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιάσουμε τις βασικές διαφορές που παρατηρούνται 

ανάμεσα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) που εφαρμόζονται τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) που 

εφαρμόζονταν για πολλά χρόνια όπως αυτό ορίζονταν από το προεδρικό διάταγμα 1123 

του 1980 (ΠΔ 1123/1980) και αποτελούσε το καθολικό σύνολο των κανόνων 

ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών των επιχειρήσεων.  

 Στο τρίτο και τελικό μέρος της εργασίας θα παρακολουθήσουμε τη διενέργεια 

μιας έρευνας, βασισμένη σε ερωτηματολόγιο σε μορφή εφαρμογής για κινητές συσκευές. 

Έπειτα θα αναλύσουμε βήμα – βήμα την δημιουργία της εφαρμογής σε λειτουργικό 

σύστημα android με την βοήθεια του προγράμματος Android Studio. Η εφαρμογή θα 

περιλαμβάνει την εγγραφή των χρηστών και έπειτα θα ακολουθεί μια σειρά ερωτήσεων 

που θα πρέπει να απαντηθούν από ένα ενδεικτικό δείγμα οικονομολόγων – λογιστών της 

χώρας μας.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%94_1123/1980&action=edit&redlink=1
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Στο τέλος της διπλωματικής εργασίας θα παραθέσω όλα τα συμπεράσματα στα 

οποία μας οδήγησε η έρευνα αναλυτικά αλλά και την αξιολόγηση όλων αυτών των 

αποτελεσμάτων.  



16 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο 

 

 

1.1 Εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

 Οι εξελίξεις στον επιχειρηματικό κλάδο στις σύγχρονες οικονομικά 

αναπτυγμένες χώρες είναι πολύ έντονες στις μέρες μας και συνεχώς αυξάνονται. Οι 

επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια τείνουν να ξεπερνούν τα εθνικά τους σύνορα και 

στρέφονται στην επέκταση τους ανά τον κόσμο ξεκινώντας συνήθως από γειτονικές 

χώρες επιδιώκοντας την εξάπλωση τους μέχρι και σε άλλες ηπείρους. Έτσι γίνεται 

εύκολα κατανοητό πως η δημιουργία πολυεθνικών εταιρειών αλλάζει όλο το μέχρι τώρα 

υπάρχον σκηνικό. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι εταιρείες καλούνται να αποκτήσουν 

κάποια κοινά στάνταρτ για να μπορούν να συγκρίνονται µε παρεμφερείς εταιρείες ιδίου 

κλάδου διαφορετικών χωρών. 

 Και κάπως έτσι προκύπτει η ανάγκη να θεσμοθετηθεί ένα ενιαίο λογιστικό 

πλαίσιο, που να καθιστά εύκολη και άμεση τη σύγκριση των οικονομικών καταστάσεων 

μεταξύ εταιρειών ανεξάρτητα από την χώρα εδραίωσής τους. Για τον λόγο αυτό, η 

ευρωπαϊκή ένωση όρισε υποχρεωτικό, να εφαρμόζεται ένα κοινό λογιστικό πλαίσιο 

αρχών και κανόνων από τις εισηγμένες εταιρείες. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, οι 

εκάστοτε οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών θα καταρτίζονται σύμφωνα µε τα 

διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), µε εναρκτήριο έτος το 

2005. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πλέον μπορούν να χρησιμοποιούν ένα εργαλείο για να 

βελτιώσουνε την ανταγωνιστικότητα τους στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τα 

(IFRS) International Financial Reporting Standards όπως ονομάζονται και στην αγγλική 

ορολογία αποτελούν ένα κοινό μέσο αναγνώρισης μεταξύ των επιχειρήσεων αφού πλέον 

θα υπάρχει µία «κοινή γλώσσα» για όλες τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο η οποία είναι 

κατανοητή από τους περισσότερους λογιστές και οικονομολόγους. Έτσι η δημιουργία 

και η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων δίνει την ευκαιρία άμεσης σύγκρισης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και γενικά τον οικονομικών μεγεθών μιας 

επιχείρησης για την βέλτιστη πληροφόρηση των άμεσα ενδιαφερόμενων προς αυτή. 

Επιπλέων με την χρήση των IFRS, αυξάνουμε τον βαθμό συγκρισιμότητας, την 

αξιοπιστία και τη διαφάνεια μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό, 

όλοι οι επενδυτές έχουν άμεση και έγκυρη πρόσβαση σε πραγματική πληροφόρηση 
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σχετικά µε την πορεία της κάθε εταιρείας, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, για 

να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε οποιαδήποτε χώρα μέσα στην 

ευρωπαϊκή ένωση. Με τον τρόπο αυτό και οι ίδιες οι εταιρίες μπορούν πλέον να αντλούν 

πιο εύκολα τα κεφάλαια τους, με αποτέλεσμα την αύξηση της ρευστότητας τους και 

ταυτόχρονα την μείωση του κόστους κεφαλαίου τους. 

 Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφέρουμε πως η ευρωπαϊκή ένωση τάχθηκε 

υπέρ της εισαγωγής των διεθνών λογιστικών προτύπων και για άλλους λόγους όπως 

φορολογικούς. Πριν την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η κάθε χώρα 

είχε την δική της νομοθεσία αλλά και τις δικές της υπουργικές αποφάσεις που αφορούσαν 

την φορολογία και την λογιστική παρακολούθηση των εισηγμένων εταιρειών. Με την 

χρήση των ΔΛΠ ο τρόπος και οι μέθοδοι σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων είναι 

πλέον ενιαίος για όλες τις χώρες, κάτι που πρακτικά επιτρέπει την ερμηνεία τους από 

κάθε λογιστή-ελεγκτή οποιασδήποτε χώρας της ευρωπαϊκής ένωσης. 

 Τέλος, η εισαγωγή των ΔΛΠ καθιστά αυστηρά και πολύ συγκεκριμένα τα 

πρότυπα και τις αρχές ελέγχου των επιχειρήσεων κάτι που οδηγεί σε εγκυρότερη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και αποτρέπει την δημιουργία διαφόρων οικονομικών 

σκανδάλων όπως αυτό συνέβαινε παλαιότερα πριν την χρήση τους. 

 

 

1.2 O ορισμός των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

 Για την επεξήγηση του όρου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχουν 

αναπτυχθεί πολλοί ορισμοί, οι βασικότεροι εκ των οποίων θα αναφερθούν παρακάτω 

όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από τους αρμόδιους φορείς: 

 Σύμφωνα µε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και το συμβούλιο στης 19 Ιουλίου του 

2002, το άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 1606/2002 ορίζει ότι : 

 «Ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα νοούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ), 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και οι συναφείς 

ερμηνείες (ερμηνείες της SIC- ∆ΠΧΠ), οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις των εν λόγω 

προτύπων και συναφών ερμηνειών καθώς και τα μελλοντικά πρότυπα και συναφείς 

ερμηνείες που θα εκδώσει ή θα δημοσιεύσει στο µάλλον ο Οργανιστής Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Ο∆ΛΠ)». 
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 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 ως βασικός σκοπός των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ορίζεται: «Ο παρών κανονισμός ενισχύει την ελεύθερη 

κυκλοφορία των κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά και βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες 

να ανταγωνίζονται σε ισότιμη βάση για την εξεύρεση διαθέσιμων χρηματοοικονομικών 

πόρων τόσο στις κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές». 

 Ωστόσο αν προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τον όρο των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων για καλύτερη δική μας κατανόηση, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά 

αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων υψηλής ποιότητας, με τα 

οποία επιτυγχάνουμε την σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

όπως: 

 

o Ισολογισμός, 

o Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, 

o Κατάσταση μεταβολών Χρηματοοικονομικής θέσης 

o Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

o Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

 

 Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού έπεται η ορθή και ομαλή 

λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, η προστασία του επενδυτικού κοινού και η δημιουργία 

μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στις αγορές. Επίσης, όπως προαναφέραμε τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα έχουν ως στόχο την δημιουργία αποτελεσματικών προδιαγραφών 

για ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα των κεφαλαιαγορών. Τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα όπως αυτά εφαρμόζονται σήμερα είναι τα ακόλουθα: 

 

ΔΛΠ 1 : Παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων 

ΔΛΠ 2: Αποθέματα 

ΔΛΠ 7 : Καταστάσεις ταμειακών ροών 

ΔΛΠ 8: Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη 

ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

ΔΛΠ 11 : Κατασκευαστικές συμβάσεις 

ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος 

ΔΛΠ 14: Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

ΔΛΠ 16: Ενσώματα πάγια 
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ΔΛΠ 17: Μισθώσεις 

ΔΛΠ 18: Έσοδα 

ΔΛΠ 19: Παροχές σε εργαζόμενους 

ΔΛΠ 26: Λογιστική πληροφόρηση προγραμμάτων παροχών αποχώρησης από την 

υπηρεσία 

ΔΛΠ 20: Λογιστική των επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

ΔΛΠ 21: Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος 

ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού 

ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 

ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 

ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

ΔΛΠ 29: Παρουσίαση οικονομικών στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις σε οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και ομοίων 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση 

ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά μετοχή 

ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 

ΔΛΠ 36: Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδιάμεσες απαιτήσεις 

ΔΛΠ 38: Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε ακίνητα 

ΔΛΠ 41: Γεωργία 

 

 Τα βασικά όργανα κατάρτισης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι τα εξής: 

 

 Α) Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASC) 

Το 1973 συστάθηκε ως µη κερδοσκοπικός οργανισμός µε έδρα τη Delaware των ΗΠΑ. 

Στην επιτροπή αυτή εργάστηκαν 13 άτομα διαφορετικών ειδικοτήτων. Τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IASC) αποτέλεσαν τον απόγονο του Σώματος Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASC) µε έδρα το Λονδίνο. 
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Β) Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) 

Το Σώμα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board) 

αποτελείται από 14 άτομα και στόχος του σώματος είναι η δημιουργία παγκόσμιων 

λογιστικών προτύπων υψηλών προδιαγραφών. 

 

 Γ) H Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (SAC) 

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Προτύπων (Standards Advisory Council) αποτελείται από 

50 άτομα με κύριες αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το ΙΑSΒ 

και τη πληροφόρηση του για τις επιπτώσεις των προτεινόμενων προτύπων στους χρήστες 

τους. 

 Δ) Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

 Πληροφόρησης (IFRIC) 

Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

αποτελείται από 12 άτομα. Η θητεία τους είναι τρία έτη και διορίζονται από τους 

επιτρόπους. Βασική αρμοδιότητα τους να συνεδριάζουν κάθε δεύτερο μήνα για να 

ερμηνεύσουν τα πρότυπα και τις ασάφειές τους. 

 

 

1.3 Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

 Το νέο σχέδιο νόμου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα είναι ένα σημαντικό 

βήμα, με σκοπό την αλλαγή των μέχρι πρόσφατα υφιστάμενων λογιστικών δεδομένων 

και αφορά την πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας. 

 Στις 20 Νοεμβρίου 2014 ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα νέα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται για τις οικονομικές χρήσει 

που ξεκινούν από την 01.01.2015 και εφεξής. Με τον νέο αυτό νόμο γίνονται σημαντικές 

αλλαγές στην τήρηση των βιβλίων και στοιχείων αντικαθιστώντας τον Κώδικας 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που ίσχυε μέχρι τότε, καθώς και κάθε 

διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάμει του ΚΦΑΣ ή του 

προγενέστερου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).  

 Επιπλέον, καταργούνται διατάξεις του Ν.2190/1920 και του Ν.3190/1955  που 

σχετίζονται με τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, ενώ επίσης 

καταργούνται το υπάρχον Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1183/1980), τα 
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κλαδικά λογιστικά σχέδια των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών εταιρειών, οι διατάξεις 

του Ν.2065/1992 που αφορούσαν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων και τέλος 

ο Ν.1809/1988 σχετικά με τις ταμειακές μηχανές χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς 

χρήσης των ταμειακών μηχανών. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε ένα σύντομο ιστορικό 

σχετικά με τη νομοθεσία και πως αυτή έφτασε στη σημερινή μορφή με τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα από την εφαρμογή του νέου νόμου στις επιχειρήσεις, ενώ θα 

παρουσιάσουμε αναλυτικά το νέο νόμο και τις διατάξεις του όπως αυτος ψηφίστηκε και 

εφαρμόζεται σήμερα στη χώρα. 

 

 

1.4 Σύντομη ιστορική αναδρομή 

 

 Η φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας ξεκινά στις  27 Απριλίου 1956 Βασιλικό 

Διάταγμα με τον τίτλο «περί Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων» το οποίο αργότερα 

κωδικοποιήθηκε με τον ΑΝ. 238/1967. Στη συνέχεια με το Ν.Δ. 4/1968, θεσπίστηκε 

αυτοτελές κείμενο με γενικές και ειδικές διατάξεις 63 άρθρων περί βιβλίων και 

στοιχείων. 

 Το 1977 αναδιατάχθηκαν και κωδικοποιήθηκαν όλες οι διατάξεις σε ένα ενιαίο 

κείμενο με το Π.Δ.99/1977, 50 άρθρων, με τίτλο «Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων» 

(ΚΦΣ). 

 Το 1992 με τοΠ.Δ.186/1992 εφαρμόζεται ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

(ΚΒΣ) όπου με ένα σύνολο 40 άρθρων θεσπίστηκε με προβλέψεις για όλη την έκταση 

των τηρουμένων βιβλίων, στοιχείων, απογραφών, αποτιμήσεων, κύρους, κυρώσεων, 

προβλέψεις μηχανογραφικής τήρησης, το οποίο ίσχυσε με σχετικές τροποποιήσεις και 

προσθήκες για 21 χρόνια. 

 Το 2012 έχουμε τη θέσπιση ενός νέου νόμου που φέρει τίτλο Κώδικας 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012 Υποπαρ. Ε1) και 

εφαρμόζεται για μόλις δύο χρόνια (τα έτη 2013 και 2014) για να καταργηθεί με τη σειρά 

του με το νέο νόμο του 2014 Ν4308/2014: τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 Με το ν. 4308/2014 θεσπίστηκαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και από1-1-

2015 καταργήθηκαν μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, 



22 

 

το Π.Δ. 1123/1980 περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς 

και οι λογιστικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως με το 

νομοθέτημα δεν καταργήθηκε μόνο κάθε αντίθετη διάταξη όπως συνηθίζεται στο 

Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο, αλλά ως προς τον ΚΦΑΣ και ΚΒΣ καταργήθηκε και κάθε 

ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία που έχει εκδοθεί βάσει αυτών των νομοθετημάτων.  

 

 

1.5 Η δομή των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (ν.4308/2014) 

 

 Στην εισηγητική έκθεση προς την Βουλή για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 

4308/2014) αναφέρεται ότι το νομοθέτημα αυτό «ενσωματώνει με πληρότητα και 

ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της οδηγίας 34/2013/ΕΕ και 

υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 

Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Το νομοθέτημα στοχεύει στην ενοποίηση, συμπλήρωση και 

εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δημιουργηθεί ένα 

ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό - ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και 

λοιπές υποκείμενες οντότητες. Η εφαρμογή του νέου πλαισίου καταπολεμά τη λογιστική 

πολυνομία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητά της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 

της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 

επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού κόστους.» 

(http://www.hellenicparliament.gr/) 

 Ο νόμος αυτός λοιπόν περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο κείμενο τον τρόπο τήρησης 

των βιβλίων, έκδοσης των στοιχείων, τα θέματα απογραφής, αποτίμησης και γενικά τις 

λογιστικές υποχρεώσεις. Ενσωματώνεται θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα κείμενο ο 

ΚΒΣ και το ΕΓΛΣ αλλά σύμφωνα πλέον με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αναπτύχθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Αναλυτικότερα, ο ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44άρθρα. 

Έχει επίσης τέσσερα παραρτήματα. 
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Το περιεχόμενο του νόμου αναλύεται στα εξής 8 κεφάλαια:  

 

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2).  

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7). 

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15). 

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17).  

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης (άρθρα 18 έως 28). 

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30). 

Κεφάλαιο 7: Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36).  

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44). 

 

Ενώ τα παραρτήματα που προαναφέραμε και αφορούν το νόμο και συμπεριλαμβάνονται 

σ αυτόν είναι: 

 Α: Ορισμοί, 

 Β: Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

 Γ: Σχέδιο λογαριασμών και 

 Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

(σημειώσεις νόμου 4308/14για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα βιβλία στοιχεία 

παραστατικά, Δημήτρη Σταματόπουλου) 

 

Αναλυτικότερα: 

 

 Με τις διατάξεις του κεφαλαίου 1 (άρθρα 1 και 2) ορίζεται το πεδίο εφαρμογής 

του νόμου και κατανέμονται σε κατηγορίες οι υποκείμενες στις ρυθμίσεις του οντότητες, 

βάσει των ενεργητικών τους, του κύκλου εργασιών τους και τον αριθμό του 

απασχολούμενου προσωπικού. Ως οντότητα ορίζεται «κάθε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο 

ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισμός 

κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον 

δημόσιο τομέα» (http://www.hellenicparliament.gr/) 

 Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου (άρθρα 3 έως 7) ορίζονται ρυθμίσεις 

που αφορούν το λογιστικό σύστημα και τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία. Συγκεκριμένα, 

ορίζονται τα βασικά (άρθρο 3) καθώς και τα πρόσθετα αρχεία (βιβλία) που οφείλουν 

πλέον να τηρούν οι υποκείμενες οντότητες (άρθρο 4), ο τρόπος διασφάλισης της 

http://www.hellenicparliament.gr/
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αξιοπιστίας τους (άρθρο 5), ο χρόνος ενημέρωσής τους (άρθρο 6), καθώς και ο χρόνος 

και ο τρόπος διαφύλαξής τους (άρθρο 7). 

 Με τις διατάξει του τρίτου κεφαλαίου (άρθρα 8 έως 15) ο νόμος αναφέρεται σε 

ζητήματα που αφορούν τα παραστατικά πωλήσεων βάσει της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ και 

αφορά το ενιαίο σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Επίσης ορίζεται η έννοια 

και ο υπόχρεος έκδοσης (άρθρο 8), το περιεχόμενο (άρθρο 9) και ο χρόνος έκδοσης του 

τιμολογίου (άρθρο 11), και του απλοποιημένου και του συγκεντρωτικού τιμολογίου 

(άρθρο 10), το στοιχείο που εκδίδεται στη περίπτωση της λιανικής πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), το 

περιεχόμενό του και η έκδοσή του με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών 

(άρθρο 12), καθώς και ο χρόνος έκδοσής του (άρθρο 13). Προβλέπεται επίσης και η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του τιμολογίου (άρθρο 14) και ο τρόπος διασφάλισης 

της αυθεντικότητάς του έντυπου ή ηλεκτρονικού τιμολογίου (άρθρο 15). 

 Στο κεφάλαιο 4 (άρθρα 16 έως 17) ορίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

που οφείλουν να καταρτίζουν οι υποκείμενες οντότητες, αναλογικά με την κατηγορία 

στη οποία εμπίπτουν (αναλυτικά με το Παράρτημα Β), ενώ καθιερώνονται οι βασικές 

αρχές σύνταξής τους σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται 

ρητά στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με σαφήνεια και να τηρούν τις 

θεμελιώδεις παραδοχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας της 

οντότητας. 

 Σύμφωνα με το πέμπτο κεφάλαιο (άρθρα 18 έως 28) προσδιορίζονται οι  κανόνες 

επιμέτρησης (αποτίμησης), οι οποίοι βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παραδοχή του 

ιστορικού κόστους. Πιο αναλυτικά, θεσπίζονται οι κανόνες επιμέτρησης ως προς τα 

ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία (και τις επ' αυτών αποσβέσεις και απομειώσεις) και 

τις μισθώσεις (χρηματοδοτικές και λειτουργικές) (άρθρο 18), τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 19), τα αποθέματα και τις υπηρεσίες (άρθρο  20),  τις  

προκαταβολές  δαπανών και  τα  λοιπά μη χρηματοοικονομικά  περιουσιακά στοιχεία 

(άρθρο 21), τις χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τις 

προβλέψεις (άρθρο 22), και τις κρατικές επιχορηγήσεις και τους αναβαλλόμενους φόρους 

(άρθρο 23). Με το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα επιμέτρησης συγκεκριμένων 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους. Τέλος, ορίζονται τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (άρθρο 25) και στην 

καθαρή θέση (άρθρο 26), ενώ ρυθμίζονται ζητήματα συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο 
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νόμισμα (άρθρο 27), καθώς και μεταβολών λογιστικής πολιτικής και διόρθωσης λαθών 

(άρθρο 28). 

 Στο έκτο κεφάλαιο του Νόμου (άρθρα 29 έως 30) ορίζονται οι γενικές αρχές 

σύνταξης του προσαρτήματος και το περιεχόμενό του ανά κονδύλι των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επίσης, στο πλαίσιο   της Οδηγίας   2013/34/ΕΕ   και   

της  αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» («Think Small First») που έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο 

«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις - Μια "Small Business Act" για την Ευρώπη», 

23.2.2011, IP/11/218), ορίζονται μερικές απλοποιήσεις και απαλλαγές ως προς την 

επιμέτρηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και σύνταξης του 

προσαρτήματος, οι οποίες κλιμακώνονται αναλόγως προς το μέγεθος και την κατηγορία 

της οντότητας. 

 Συνεχίζοντας, στο κεφάλαιο 7 (άρθρα 31 έως 36) καθιερώνονται οι προϋποθέσεις 

και οι κανόνες σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

ορίζονται οι κατηγορίες ομίλων επιχειρήσεων (άρθρο 31), οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 

είναι υποχρεωτική η σύνταξη ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 

32),οι κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση (άρθρο 33), οι κανόνες 

κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 34), οι  κανόνες 

επιμέτρησης συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες (άρθρο 35), καθώς 

και οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις σημειώσεις των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (άρθρο 36). 

 Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο (άρθρα 37 έως 40) ρυθμίζονται τα ζητήματα της 

πρώτης εφαρμογής του Νόμου και απαριθμούνται οι καταργούμενες διατάξεις και 

τροποποιούνται διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 και θεσπίζονται μεταβατικές διατάξεις. 

(http://www.hellenicparliament.gr/) 

  

http://www.hellenicparliament.gr/
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ΜΕΡΟΣ 2ο 

 

2.1 Το Νέο σχέδιο λογαριασμών 

 

 Κάθε οντότητα που υπόκειται στο νέο νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το 

σχέδιο λογαριασμών όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 (δηλαδή αυτό που 

προβλέπεται από το ισχύον Ε.Γ.Λ.Σ). Παρακάτω θα παραθέσουμε την 

κατηγοριοποίηση των ομάδων με τις ονομασίες τους όπως αυτές φέρονται από τη νέα 

νομοθεσία και στη συνέχεια θα αναλύσουμε: 

 

▪ Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά  

στοιχεία 

▪ Ομάδα 2: Αποθέματα 

▪ Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

▪ Ομάδα 4: Καθαρή θέση 

▪ Ομάδα 5: Υποχρεώσεις 

▪ Ομάδα 6: Έξοδα και ζημιές 

▪ Ομάδα 7: Έσοδα και κέρδη 

▪ Ομάδα 8: Ιδιοπαραγωγή, υποκαταστήματα και αποτελέσματα περιόδου.  

 

 Τα βασικά στοιχεία αναφορικά με τη δομή του σχεδίου λογαριασμών που εισάγει 

ο νέος νόμος σε σύγκριση με το ισχύον Ε.Γ.Λ.Σ. συνοψίζονται στα εξής: 

➢ Όλοι οι λογαριασμοί κατηγοριοποιούνται σε 8 διαφορετικές ομάδες ανάλογα με 

τη φύση των λογιστικών γεγονότων που καταχωρούνται σε αυτούς. 

➢ Οι ομάδες 1-5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς του ισολογισμού. 

Συγκεκριμένα, οι ομάδες 1-3 αφορούν στα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής 

μονάδας ενώ η ομάδα 4 αφορά στην καθαρή θέση της και η ομάδα 5 στις 

υποχρεώσεις της οικονομικής οντότητας. 

➢ Οι ομάδες 6 και 7 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων.  

Συγκεκριμένα, η ομάδα 6 περιλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα της οικονομικής 

οντότητας καθώς και τα ανόργανα και έκτακτα έξοδα ενώ η ομάδα 7 τα 

λειτουργικά έσοδα και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και κέρδη της. 
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➢ Η ομάδα 8 περιλαμβάνει τα έξοδα σε ιδιοπαραγωγή, τους δοσοληπτικούς 

λογαριασμούς των υποκαταστημάτων και τα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

 

 Ορίζεται ρητά ότι η οντότητα δύναται να προσθέτει λογαριασμούς ή 

υπολογαριασμούς ή μπορεί να χρησιμοποιεί το ευρύτερο λογιστικό-πληροφοριακό της 

σύστημα για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών με σκοπό: 

o Την ευχερή εξαγωγή όλων των δεδομένων και πληροφοριών που 

απαιτούνται από τον παρόντα νόμο αλλά και την φορολογική, 

ασφαλιστική ή άλλη νομοθεσία, για τη διευκόλυνση της διενέργειας 

ελέγχων. 

o Την υποβοήθηση της διοίκησης της οντότητας για τη λήψη αποφάσεων. 

o Την ταξινόμηση των στοιχείων σε κυκλοφορούντα ή μη κυκλοφορούντα, 

μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα ή σε άλλες ομάδες με βάση άλλα 

κριτήρια παρουσίασης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και 

την ένταξή τους σε κατηγορίες με βάση τον τρόπο λογιστικής 

αντιμετώπισης. 

o Για την διακριτή παρακολούθηση συναλλαγών και υπολοίπων με 

συνδεδεμένα μέρη της οντότητας. 

o Την παρακολούθηση των στοιχείων των υποκαταστημάτων. 

 

 

2.1.1 Αρχές που ισχύουν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) 
 

 Οι αρχές που οφείλουμε να τηρούμε και στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που 

αφορούν την τήρηση των βιβλίων αλλά και τη φορολογία των οικονομικών οντοτήτων 

αναφέρονται αναλυτικά και για καλύτερη κατανόηση παρακάτω ως εξής: 

 

 Α)Αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων  

Οι διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος καθιερώνουν την αρχή του ετήσιου της 

φορολογίας και την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Άρθρο 8ΚΦΕ. Κάθε χρήση είναι 

αυτοτελής και ανεξάρτητη από τις άλλες χρήσεις και δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός των 

αποτελεσμάτων αυτής με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ή των επόμενων 

χρήσεων.  
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 Β)Αρχή του δικαιολογητικού 

Κάθε συναλλαγή και γεγονός που αφορά την οντότητα τεκμηριώνεται με κατάλληλα 

παραστατικά (τεκμήρια). Άρθρο 5 § 5 ΕΛΠ. Δηλαδή για όλα ταέσοδα και τις δαπάνες 

και όλες γενικά τις πράξεις της οντότητας, πρέπει να υπάρχει δικαιολογητικό 

παραστατικό που να αποδεικνύει και να θεμελιώνει την κάθε συναλλαγή.  

 

 Γ)Αρχή του δεδουλευμένου  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 των ΕΛΠ, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τη θεμελιώδη παραδοχή του δεδουλευμένου. 

Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων που προκύπτουν 

στην τρέχουσα περίοδο οφείλουν να αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της αρχής 

του δεδουλευμένου. Τονίζεται ότι η αρχή του δουλευμένου εφαρμόζεται ανεξάρτητα από 

την κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ήδιπλογραφικά) ή την υποχρέωση 

σύνταξης ισολογισμού. Ένα έξοδο δηλαδή πρέπει να καταχωρείται και να βαρύνει τη 

χρήση που αφορά και όχι την χρήση στην οποία εξοφλείται. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 25 των ΕΛΠ, τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία 

καθίστανται δεδουλευμένα. Τα έσοδα ανήκουν στη χρήση στην οποία τα αγαθά 

παραδίδονται ή οι υπηρεσίες παρέχονται. Ακόμα μπορούμε να αναφέρουμε ότι τα έσοδα 

και οι  δαπάνες ανήκουν στη χρήση που το τίμημα καθίσταται απαιτητό, ανεξάρτητα του 

χρόνου είσπραξης ή πληρωμής του, είτε αυτό καταβάλλεται προκαταβολικά είτε σε 

δόσεις είτε οφείλεται. 

 

 Δ)Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 των ΕΛΠ, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

συντάσσονται με σαφήνεια, σύμφωνα με τη θεμελιώδη παραδοχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας. Η θεμελιώδης αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας θεωρείται πως 

ισχύει για μια οντότητα, εκτός εάν η διοίκησή της προτίθεται να την ρευστοποιήσει, ή να 

παύσει την δραστηριότητά της. Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη της εκτίμησης 

του κατά πόσο η αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας γίνεται δεκτή κατά τη σύνταξη 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά τη σχετική εκτίμηση, η διοίκηση της 

οντότητας οφείλει να λάβει υπόψη της όλες τις διαθέσιμες, πληροφορίες για το μέλλον. 

Η εκτίμηση πρέπει να εκτείνεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών από 

την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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2.1.2 Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Συνέπεια στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

 Ως λογιστικές πολιτικές ορίζονται οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, 

παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από μια οικονομική οντότητα στην 

κατάρτιση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η αρχή αυτή 

αποσκοπεί στη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών. 

 

Συγκρισιμότητα 

 Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου να είναι Συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα ποσά 

της τρέχουσας περιόδου. 

Σαφήνεια σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Σύνεση στην επιμέτρηση των στοιχείων  

 Η αρχή της σύνεσης αφορά ορθούς υπολογισμούς με λογική αναφορά και με 

στήριξη σε αξιόπιστα στοιχεία και δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά 

αποκλείονται ακραίες εκτιμήσεις. Στόχος της αρχής αυτής είναι τα περιουσιακά στοιχεία 

του ενεργητικού και τα έσοδα να μην είναι υπερεκτιμημένα και αντιστοίχως οι 

υποχρεώσεις και τα έξοδα να μην είναι υποτιμημένα. 

 

Αναγνώριση όλων των αρνητικών προσαρμογών αξιών  

 Όλες οι αρνητικές προσαρμογές της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων (π.χ. αποσβέσεις, απομειώσεις κ.λπ.) αναγνωρίζονται στην περίοδο που 

λαμβάνουν χώρα, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα της περιόδου είναι κέρδος ή 

ζημία. 

 

Οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου  

 

 Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού είναι, μεταξύ 

άλλων, νομικά πρόσωπα με τη μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και ατομικές 

επιχειρήσεις καθώς και κάθε οντότητα του ιδιωτικού δικαίου που υποχρεούται στην 

εφαρμογή του νόμου από άλλη νομοθεσία. 
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 Καθορίζονται οι νομικές οντότητες που έχουν υποχρέωση σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. ενώ δίνεται η δυνατότητα 

και για προαιρετική τήρηση αυτών αλλά για 5 συνεχείς χρήσεις. Οι οντότητες οι οποίες 

συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., είτε 

υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, δεν υποχρεούνται στην εφαρμογή των νέων Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων. 

 

 

2.2 Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων 

 

 Οι οικονομικές οντότητες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων κατατάσσονται 

βάσει του μεγέθους τους σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες οντότητες. Τα 

κριτήρια με τα οποία οι επιχειρήσει ομαδοποιούνται στις κατηγορίες, βάσει του μεγέθους 

τους, ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 2των ΕΛΠ (ν. 4308/2014) και 

περιλαμβάνουν το σύνολο του ενεργητικού, τον καθαρό κύκλο εργασιών και το μέσο όρο 

των απασχολούμενων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας 

μεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόμενες 

χρήσεις δύο τουλάχιστον από τα αριθμητικά κριτήρια που παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 1 : Κριτήρια μεγέθους οικονομικών οντοτήτων 

 

Κατηγορίες οντοτήτων 

Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 

Μέσος όρος 

προσωπικού 

Σύνολο 

ενεργητικού 

Καθαρός 

κύκλος 

εργασιών 
Πολύ μικρές (άρθρου 1, παρ. 2γ’, 

δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική κλπ) - -  < 1.500.000 

Μικρές (άρθρου 1, παρ. 2γ’, 

δηλαδή Ο.Ε., Ε.Ε., ατομική κλπ) - - > 1.500.000 

Πολύ μικρές (άρθρου 1 παρ. 2α’ & 
2β’) 

 < 10 < 350.000 < 700.000 

Μικρές (άρθρου 1 παρ. 2α’ & 2β’) < 50 < 4.000.000 < 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) < 250 < 20.000.000 < 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) 
> 250 > 20.000.000 > 40.000.000 

 

Πηγή: ΠΟΛ. 1003/2014 παρ. 2.3 
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 Σημειώνουμε πως οικονομικές οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα 

(κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές) ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την 

εποπτεία του Δημοσίου, όταν δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου 156 του 

ν.4270/2014 και δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1, 

εντάσσονται στις «μεγάλες» οντότητες. 

 Η ένταξη σε κατηγορία μεγέθους των οντοτήτων δεν προσδιορίζει και κατηγορία 

τήρησης βιβλίων, παραδείγματος χάρη μία πολύ μικρή οικονομική οντότητα μπορεί να 

τηρεί είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία. 

 Η ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων εξαρτάται από το νομικό τύπο της 

οντότητας, εκτός από τις ΟΕ, ΕΕ, ατομικές, κοινωνίες, αστικές κ.λπ. στις οποίες η 

κατηγορία τήρησης βιβλίων προσδιορίζεται από το μέγεθός τους.  

 Υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία πρέπει να τηρούν, ανεξαρτήτως τζίρου 

(κύκλου εργασιών) και μεγέθους: 

– ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΕΕ κατά μετοχές εταιρείας. 

– ΟΕ, ΕΕ, όταν όλοι οι εταίροι είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, και γενικά τέτοιου τύπου πρόσωπα 

ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής με 

περιορισμένη ευθύνη 

 Ενώ Απλογραφικά Βιβλία (Εσόδων - Εξόδων) τηρούν οι: 

– ΟΕ, απλές ΕΕ, ατομικές και κοινωνίες, Κ/Ξ, αστικές, δικηγορικές, συμβολαιογραφικές 

κ.λπ.. με μοναδική προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιώντους δεν υπερβαίνει το ποσό του 

1.500.000 €  

Ειδικότερα:  

– οι επιχειρήσεις εμπορίας υγρών καυσίμων (ΟΕ, ΕΕ, ατομική επιχείρηση) με κύκλο 

εργασιών μέχρι και 8.000.000 € (παρ.11 άρθρου 30).  

– οι επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων της παρ. 2(γ) του 

άρθρου 1, ειδικά για το φορολογικό έτος 2015.  

 Επίσης, με βάση την ειδική ρύθμιση της παρ. 13 του άρθρου 30 τωνΕΛΠ:  

– Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τους Ν. 89/1967 

και 378/1968  

– Τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων πουλειτουργούν στην 

Ελλάδα και απαλλάσσονται φόρου εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας.  

– Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 τουν.27/1975 

 (http://www.hellenicparliament.gr/) 

 

http://www.hellenicparliament.gr/
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2.3 Λογιστικό σύστημα και τήρηση λογιστικών αρχείων  

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου, ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται οι 

συναλλαγές στα λογιστικά αρχεία (βιβλία) καθορίζει το τηρούμενο λογιστικό 

σύστημα. Η οντότητα πρέπει να τηρεί, ως μέρος του λογιστικού συστήματός της, 

αρχείο κάθε λογιστικού γεγονότος που πραγματοποιείται στη διάρκεια της λογιστικής 

χρήσης. Για τον ίδιο λόγο θα τηρούνται αρχεία και για τα κάθε είδους έσοδα, κέρδη, 

έξοδα, ζημίες, για τις αγορές ή πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και για τυχόν 

εκπτώσεις ή επιστροφές, για τους φόρους, τα τέλη και για τις εισφορές σε 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται με ηλεκτρονικό ή 

χειρόγραφο τρόπο και καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της οντότητας 

ανεξάρτητα από την αξία. Σύμφωνα με τον Σγουρινάκης Ν. (2015), εφόσον η 

επιχείρηση συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό 

σύστημα, δηλαδή με χρεώσεις και πιστώσεις λογαριασμών, για την παρακολούθηση 

των λογιστικών γεγονότων και τηρεί ημερολόγιο, αναλυτικό καθολικό, ισοζύγιο, 

αναλυτικές απογραφές, τεχνικές προδιαγραφές, αρχεία κινήσεων αποθεμάτων, 

κοστολογικά δεδομένα, μισθοδοτικές καταστάσεις, τα πρακτικά της διοίκησης, τα 

στοιχεία (παραστατικά) που  εκδίδει και λαμβάνει η οντότητα, οι παντός είδους 

συμβάσεις, τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία με το προσωπικό της και 

τους τρίτους, έγγραφα για κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων. 

Εφόσον η επιχείρηση δεν συντάσσει ισολογισμό, που στην περίπτωση αυτή 

ανήκουν οι πολύ μικρές εταιρείες της παρ. 2γ’ του άρθρου 1 όπου σύμφωνα με το 

άρθρο 16 παρ. 8 επιλέγουν να καταρτίσουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, 

δύναται να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα και να 

τηρεί το γνωστό βιβλίο εσόδων – εξόδων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών 

και μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων. 

Σύμφωνα με τον Λαζαρίδη Γ. (2015), στην παρ. 5 του άρθρου το λογιστικό 

σύστημα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων, 

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αλλά και τη φορολογική 

βάση των στοιχείων για την συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία και την 

υποβολή των φορολογικών της δηλώσεων. Από την παρ. αυτή δεν προκύπτει ρητή 

αναφορά περί τήρησης διπλών βιβλίων, καθώς η παρακολούθηση δύναται να γίνεται 
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με οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο. Στην περίπτωση που αρχικά οι 

καταχωρήσεις γίνονται μόνο στη λογιστική ή μόνο στη φορολογική βάση, η 

παρακολούθηση της άλλης βάσης δύναται να γίνεται συγκεντρωτικά οποτεδήποτε 

και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και τη συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία. 

 

 

2.3.1 Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος 

 

Με το άρθρο 5 του νόμου, ορίζεται η υποχρέωση που έχει κάθε οντότητα να 

εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα ρυθμίσεων με στόχο τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας του λογιστικού της συστήματός. Η αξιολόγηση του λογιστικού λοιπόν 

συστήματος γίνεται ως ενιαίο σύνολο και όχι αποσπασματικά. Μερικά από τα βασικά 

κριτήρια αξιοπιστίας των λογιστικών αρχείων είναι τα εξής: 

 

➢ Τήρηση των λογιστικών αρχείων με τάξη, πληρότητα και ορθότητα. 

➢ Συμμόρφωση με το νόμο. 

➢ Υποστήριξη σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

➢ Δυνατότητα κατανόησης της δομής και της λειτουργίας του από τρίτο πρόσωπο με 

γνώσεις και εμπειρία. 

Η ύπαρξη κάθε συναλλαγής και γεγονότος τεκμηριώνεται με κατάλληλα 

παραστατικά και εφαρμόζονται κατάλληλες δικλίδες για την ύπαρξη αξιόπιστης και 

ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, συσχέτισης συναλλαγών με τα αρχεία και τις 

χρηματοοικονομικές    καταστάσεις, τη διασφάλιση ότι υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη 

αλληλουχία τεκμηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) για κάθε συναλλαγή ή γεγονός από το χρόνο 

που προέκυψαν μέχρι το διακανονισμός τους 

• τη δημιουργία αξιόπιστης και ελέγξιμης αλληλουχίας τεκμηρίων, που 

διασφαλίζει την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων με τα 

λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

• την επίτευξη εύλογης διασφάλισης ως προς την αυθεντικότητα των 

παραστατικών(τεκμηρίων) και την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό 

την επιβεβαίωση της προέλευσης αυτών και την τεκμηρίωση της συναλλαγής 
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• την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων και αποστελλόμενων αποθεμάτων, 

είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι καθώς και τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων 

και τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. 

Στην ΠΟΛ. 1003/2015 διευκρινίζεται ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας 

δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον 

προκύπτει ανάλυση από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία ή καταστάσεις και 

διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό 

τρόπο. Ιδιαίτερα, για τις πολύ μικρές οντότητες που χρησιμοποιούν απλογραφικό 

σύστημα, προκύπτει ότι για τις λιανικές πωλήσεις με χρήση φορολογικών μηχανισμών, 

η σχετική καταχώρηση στα  λογιστικά βιβλία δύναται να διενεργείται με μία εγγραφή 

κατά τρίμηνο και το σχετικό ποσό θα προκύπτει ως η διαφορά του σωρευτικού 

αθροίσματος πωλήσεων του μηχανισμού κατά την έναρξη και τη λήξη της περιόδου.  

Με την παρ. 8 του άρθρου αυτού επιπλέον ορίζεται η υποχρέωση κάθε 

οντότητας να παρακολουθεί και να τεκμηριώνει την αποστολή και την παραλαβή των 

αποθεμάτων της, ανεξάρτητα εάν αυτά έχουν τιμολογηθεί ή όχι. Επίσης, θα πρέπει να 

παρακολουθεί τα αποθέματα τρίτων που βρίσκονται στους χώρους της, καθώς και τα 

αποθέματά της που βρίσκονται σε  χώρους τρίτων. 

Οι υποχρεωτικές ενδείξεις στα παραστατικά διακίνησης, που συνοδεύουν τα αποθέματα 

και μπορεί να φέρει οποιονδήποτε κατάλληλο και ενδεικτικό της φύσης τους τίτλο, είναι 

η ημερομηνία έκδοσης τους, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, δηλαδή η 

επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ., και τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, δηλαδή 

το είδος των αγαθών, η ποσότητα και η μονάδα μέτρησης. Δεν απαιτείται έκδοση 

παραστατικού διακίνησης εφόσον εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο πώλησης που συνοδεύει 

τα αγαθά κατά τη διακίνησή τους. Επί ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικού απαιτείται 

να υπάρξει πρόσβαση στα δεδομένα του αρχείου στη διάρκεια της διακίνησης. Δεν 

απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής ενδεικτικές περιπτώσεις: 

- Διακίνηση μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται στον 

ίδιο, συνεχόμενο, παρακείμενο ή απέναντι κτιριακό χώρο. 

- Διακίνηση αγροτικών προϊόντων όταν το παραστατικό διακίνησης εκδίδεται 

από τον λήπτη αυτών. 

- Διακίνηση παγίων, κατεστραμμένων ειδών ή άνευ αξίας. 

- Λοιπές ειδικές περιπτώσεις. 



35 

 

Η οικονομική οντότητα οφείλει να τηρεί, με ημερομηνία το τέλος του 

φορολογικού(διαχειριστικού) έτους, επιπλέον των βασικών λογιστικών 

βιβλίων(διπλογραφικών ή απλογραφικών) και: 

α) το Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων(υλικών και άυλων).  

β) το Βιβλίο επενδύσεων 

γ) και το Βιβλίο απογραφής και αποτίμησης της επαγγελματικής περιουσίας στο κλείσιμο 

της χρήσης. 

 

Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξη λογιστικών αρχείων 

 

 Ο χρόνος ενημέρωσης των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) εξαρτάται από την 

υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού και συνοψίζεται ως εξής: 

 

▪ Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. 

▪ Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, η ενημέρωση γίνεται το αργότερο 

μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του τριμήνου. 

 

 Σε κάθε περίπτωση, η ενημέρωση γίνεται εντός του απαιτούμενου χρόνου για την 

έγκαιρη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ο χρόνος διαφύλαξης των 

λογιστικών αρχείων καθορίζεται ως το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των 5 ετών 

από τη λήξη της περιόδου και του χρόνου που ορίζεται. Τα βιβλία και στοιχεία μπορούν 

να αποθηκεύονται σε οποιαδήποτε μορφή, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης ενός 

συστήματος το οποίο να είναι σε θέση να τα ανακτήσει για να διευκολύνει τη διεξαγωγή 

ενός ελέγχου εάν χρειαστεί. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα 

που εξασφαλίζουν την αυθεντικότητα και ακεραιότητα του περιεχομένου των 

τιμολογίων. 

 Ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων του άρθρου 4, δηλαδή για τα βιβλία - αρχεία 

απογραφής παγίων, επενδύσεων, αποθεμάτων, υποχρεώσεων, λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων, καθαρής θέσης, υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, είναι ο χρόνος σύνταξης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού κ.λπ.).Βλέπε άρθρο 6 και θέματα 

αυτού. (http://www.hellenicparliament.gr/) 

 

http://www.hellenicparliament.gr/
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2.3.2 Βιβλία-καταστάσεις που τηρούνται για τα περιουσιακά στοιχεία 

 

 Η οικονομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 4 των ΕΛΠ, στο τέλος της χρήσης 

οφείλει να τηρεί και να ενημερώνει τα βιβλία ή τις καταστάσεις για την απογραφή της 

επαγγελματικής της περιουσίας, στην ημερομηνία αναφοράς του ισολογισμού, στην 

ημερομηνία δηλαδή του τέλους της χρήσης.  

 Τα αρχεία αυτά είναι τα ακόλουθα:  

1.Ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

2. Επενδύσεων σε χρεωστικούς τίτλους, τίτλους καθαρής θέσης και λοιπούς τίτλους. 

 Το αρχείο αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με το παλιό Βιβλίο Επενδύσεων, το οποίο 

δεν αναφέρεται ως υποχρέωση στα ΕΛΠ. 

3. Ιδιόκτητων αποθεμάτων. 

4. Αποθεμάτων τρίτων. 

5. Λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

6. Λογαριασμών καθαρής θέσης. 

7. Λογαριασμών υποχρεώσεων. 

8. Περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα.  

 Τα ανωτέρω αρχεία (βιβλία ή καταστάσεις) μπορεί να συνενώνονται ή να 

συγχωνεύονται, αρκεί να προκύπτουν οι ζητούμενες πληροφορίες (άρθρο 4 παρ.10).  

Όλα τα λογιστικά αρχεία (βιβλία ή στοιχεία) τηρούνται με ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο 

τρόπο. 

 Όταν στην τήρηση των αρχείων χρησιμοποιούνται συντομεύσεις ή σύμβολα, το 

νόημά τους ορίζεται με σαφήνεια (άρθρο 3 παρ. 6). Το ίδιο ισχύει και για τα βιβλία 

καταχώρησης και αποτίμησης της επαγγελματικής περιουσίας στο τέλος της κάθε 

χρήσης. 

 

 

2.4 Κανόνες επιμέτρησης σύμφωνα με τα ΕΛΠ 

 

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να προσδιορίσουμε και τους κανόνες της αρχικής 

αναγνώρισης αλλά και της μεταγενέστερης επιμέτρησης των ενσώματων και άυλων 

πάγιων στοιχείων, των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, των 
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αποθεμάτων, των υποχρεώσεων, των κρατικών επιχορηγήσεων και των 

αναβαλλόμενων φόρων όπως αυτοί ορίζονται από το νέο νομοθετικό πλαίσιο των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Αναλυτικότερα: 

 

Επιμέτρηση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Με το άρθρο 18 του νόμου των ΕΛΠ, ορίζονται αναλυτικά οι κανόνες αρχικής 

αναγνώρισης και μεταγενέστερης επιμέτρησης διαφόρων κατηγοριών ενσώματων και 

άυλων πάγιων στοιχείων, είτε αποκτώμενων από τρίτους είτε ιδιοπαραγόμενων. 

Σύμφωνα με το παράρτημα Α του νόμου, ως πάγια περιουσιακά στοιχεία ορίζονται 

αυτά τα πάγια που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαρκή για τους 

σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη για περισσότερες από 

μία ετήσιας περιόδου. Τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία λοιπόν κατατάσσονται και 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Ο 

τρόπος απόκτησης των παγίων μπορεί να είναι: 

• Η αγορά των παγίων από τρίτους 

• Η μίσθωση των αγίων από τρίτους 

• Η παραγωγή των παγίων από την ίδια την επιχείρηση 

 

Τα πάγια διαχωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα ενσώματα και τα άυλα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ως ενσώματα χαρακτηρίζονται τα πάγια με υλική 

υπόσταση και διαχωρίζονται στις εξής υποκατηγορίες: 

α. στα ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή τη κατηγορία των 

παγίων περιλαμβάνονται όλα τα ακίνητα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός και ο λοιπός 

εξοπλισμός, που ανήκουν στην επιχείρηση είτε ιδιόκτητα είτε με χρηματοδοτική 

μίσθωση και προορίζονται για ιδιοχρησιμοποίηση στα πλαίσια της συνήθους 

δραστηριότητας της οντότητας. 

β. στα επενδυτικά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σε αυτή τη κατηγορία των παγίων 

ομαδοποιούνται όλα τα ακίνητα, τα οποία είναι ιδιόκτητα ή κατέχονται με 

χρηματοδοτική μίσθωση από την επιχείρηση και προορίζονται είτε για εκμίσθωση, είτε 

για αποκόμιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους, είτε και για τα δύο. Ουσιαστικά 

στην κατηγορία αυτή κατατάσσουμε όλα τα ακίνητα που αποφέρουν στην επιχείρηση 
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χρηματικά οφέλη. 

γ. τα βιολογικά πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα πάγια αυτής της κατηγορίας πρακτικά 

είναι ζώντα ζώα ή φυτά. Τα πάγια αυτά παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και 

περιλαμβάνονται σε διαφορετικό κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων από τα 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια. 

Ως άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται όλα τα πάγια που μια 

επιχείρηση κατέχει και δεν έχουν υλική υπόσταση. Κατηγορίες άυλων παγίων είναι: 

α. οι δαπάνες ανάπτυξης. Τέτοιου είδους δαπάνες μπορούν να χαρακτηριστούν η 

εφαρμογή ευρημάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα πλάνο ή σχέδιο για την 

παραγωγή νέων βελτιωμένων υλικών, εργαλείων, προϊόντων, διαδικασιών, 

συστημάτων ή υπηρεσιών με την προϋπόθεση  να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και αποδόσεις στην επιχείρηση.  

β. η υπεραξία. Ως υπεραξία ορίζεται η διαφορά μεταξύ του τιμήματος για την 

απόκτηση μέρους ή του συνόλου μιας οντότητας και του αθροίσματος της εύλογης 

αξίας των εξατομικεύσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Η θετική υπεραξία 

αντιπροσωπεύει μελλοντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία προκύπτουν από 

περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να εξατομικευθούν και να αναγνωριστούν 

ξεχωριστά κατά την εξαγορά μιας οντότητας. Ενώ η αρνητική υπεραξία συνήθως 

υποδηλώνει αγορά σε τιμή ευκαιρίας. 

γ. λοιπά άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Σγουρινάκη Ν (2015), η 

αρχική αναγνώριση των παγίων περιουσιακών στοιχείων γίνεται στο κόστος κτήσης 

και μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως, δηλαδή στο 

κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις και μείον τις απομειώσεις. Οι δαπάνες επισκευής 

και συντήρησης αναγνωρίζονται στο κόστος μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή δαπάνες που επεκτείνουν την ωφέλιμη οικονομική 

ζωή του παγίου ή βελτιώνουν την απόδοσή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση αυτές 

αναγνωρίζονται ως έξοδο. 

Η απόσβεση για τα πάγια αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη 

χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη 

οικονομική ζωή του όμως σημειώνουμε επιπλέον πως η φορολογική απόσβεση ενός 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου 
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χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από την επιχείρηση. Τα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε 

έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν τήθονται ενδείξεις απομείωσης. (πχ δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες, μείωση εμπορικής αξίας, φυσική βλάβη). Ως απομείωση 

ορίζεται το ποσό κατά το οποίο η ανακτήσιμη αξία του παγίου είναι μικρότερη σε 

σύγκριση με τη λογιστική του αξία. Η ανακτήσιμη αξία χρησιμοποιείται για να 

διαπιστωθεί η αξία ενός παγίου στοιχείου στο τέλος του έτους. Για να βρεθεί η αξία 

αυτή, θα πρέπει να συγκριθεί το κόστος αγοράς – κτήσης με το μεγαλύτερο ποσό από: 

τη τιμή πώλησης μείον τα έξοδα πώλησης του παγίου και την σημερινή αξία του 

συνόλου μελλοντικών μισθωμάτων που αναλογούν σε αυτό το πάγιο. Σε περιπτώσεις 

που η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη του κόστους αγοράς, τότε το πάγιο φαίνεται 

να παρουσιάζει απομείωση, δηλαδή ζημία. 

 

Η περίπτωση της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου 

Χρηματοδοτική μίσθωση ορίζεται η μίσθωση κατά την οποία μεταβιβάζονται 

όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα του παγίου. Η κυριότητα 

μετά το πέρας της μίσθωσης μπορεί τελικά είτε να μεταβιβάζεται είτε όχι στο μισθωτή. 

Ορισμένες ενδείξεις που μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μπορούν να οδηγούν στην 

κατάταξη μιας μίσθωσης ως χρηματοδοτική είναι οι εξής: 

• Η κυριότητα μεταφέρεται στη λήξη της μίσθωσης. 

• Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε 

χαμηλή τιμή. 

• Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

• Η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων είναι περίπου 

ίση της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου στην 

έναρξη της  

μίσθωσης. 

• Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνο ο 

μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. 

• Το δικαίωμα του μισθωτή για συνέχιση της μίσθωσης, με μίσθωμα 

σημαντικά  χαμηλότερο από τα τρέχοντα μισθώματα της αγοράς ή το 
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δικαίωμα ακύρωσης της μίσθωσης από τον μισθωτή και κάλυψη των 

ζημιών του εκμισθωτή. 

• Κέρδη και ζημίες από τη μεταβολή στην υπολειμματική αξία του 

μισθωμένου στοιχείου ανήκουν στο μισθωτή. 

 

Σύμφωνα με τον Νεγκάκη Ι. Χ. (2015), από την πλευρά του μισθωτή γίνεται 

αρχική αναγνώριση του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου στο κόστος κτήσης, που 

θα είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, με ταυτόχρονη αναγνώριση 

αντίστοιχης υποχρέωσης προς τον εκμισθωτή. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

αντιμετωπίζεται ως δάνειο, με το  μίσθωμα να διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο 

μειώνει το δάνειο, και σε τόκο που αναγνωρίζεται  ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Το 

πάγιο το οποίο αναγνωρίστηκε, αντιμετωπίζεται όπως  τα λοιπά πάγια της οντότητας. 

Και από την πλευρά του εκμισθωτή, τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται 

εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. 

Καθαρή επένδυση σε χρηματοδοτική μίσθωση είναι η μικτή επένδυση στη μίσθωση, 

προεξοφλούμενη με το προκύπτον επιτόκιο της μίσθωσης. Η μικτή επένδυση στη 

μίσθωση προσδιορίζεται από το άθροισμα των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων που 

μπορεί να απαιτήσει ο εκμισθωτής βάσει της χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάθε μη 

εγγυημένης υπολειμματικής αξίας που δικαιούται ο εκμισθωτής. Όπως αναφέρει και ο 

Σγουρινάκης Ν.(2015), η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια 

αναμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά από τον 

πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το εισπραττόμενο από την πώληση ποσό 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση, η οποία μειώνεται με τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ 

οι τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.  

 

Η περίπτωση της λειτουργική μίσθωσης ακινήτου 

Μία μίσθωση μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως λειτουργική μίσθωση όταν 

μετά το πέρας της ισχύς της το πάγιο δε μεταβιβάζεται στον μισθωτή, σε αυτή τη 

περίπτωση ο μισθωτής του παγίου, αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα 

αποτελέσματά του ενώ ο εκμισθωτής ως έσοδα στα αποτελέσματά του. Αναλυτικότερα: 

α) Ο εκμισθωτής παγίων εμφανίζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους 

περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής μίσθωσης, σύμφωνα με την φύση του κάθε 
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περιουσιακού στοιχείου. Αναγνωρίζονται τα μισθώματα ως έσοδα στα αποτελέσματα 

με τη σταθερή μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης εκτός αν μια άλλη 

συστηματική μέθοδος είναι παραπάνω αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου 

των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

β) Ο μισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζει τα μισθώματα ως 

έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης με τη σταθερή μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης εκτός αν μια άλλη συστηματική μέθοδος είναι παραπάνω αντιπροσωπευτική 

για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 της νομοθεσίας των ΕΛΠ χρηματοοικονομικά 

μπορούν να θεωρηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που είναι: 

- Χρηματικά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

- Συμμετοχικοί τίτλοι σε άλλες επιχειρήσεις (στοιχεία καθαρής θέσης τρίτης 

οντότητας) 

- Συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων μιας τρίτης οντότητας 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

Μεταγενέστερα επιμετρούνται   στο   κόστος   κτήσεως   μείον   ζημίες   απομείωσης.   

Ειδικότερα,   τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μεταγενέστερα, 

επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο. Όπως συμβαίνει και με τα πάγια έτσι και τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν 

σχετικές ενδείξεις. 

 

Επιμέτρηση των αποθεμάτων και υπηρεσιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 των Ε.Λ.Π. ως αποθέματα ορίζονται εκείνα τα περιουσιακά 

στοιχεία που κατέχονται από την επιχείρηση και προορίζονται για πώληση στη συνήθη 

δραστηριότητα της οντότητας ή στην παραγωγική διαδικασία με σκοπό την πώληση ή 
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σε μορφή υλικών ή εφοδίων που πρόκειται να αναλωθούν για την παραγωγική 

διαδικασία ή για την προσφορά υπηρεσιών. Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικώς 

στο κόστος κτήσης τους, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των δαπανών που 

απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση, λειτουργική ετοιμότητα και 

κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία 

από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης, όπως η μέθοδος των ισοδύναμων 

μονάδων ή της εξατομικευμένης παραγωγής και περιλαμβάνει το κόστος πρώτων 

υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα, καθώς 

και μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη 

αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Τα κόστη διανομής 

και διοίκησης δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής. Όταν καταστούν τα αποθέματα 

έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώληση, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να 

επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων που αναλογούν σε αυτά κατά την 

περίοδο που εξετάζεται. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος προσδιορίζεται με 

βάση τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου 

σταθμικού όρου, ή άλλη τεκμηριωμένη μέθοδο. Να τονιστεί πως η χρήση της μεθόδου 

«Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται. Επίσης η ίδια 

μέθοδος αποτίμησης μπορεί να χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν 

παρόμοια φύση και χρήση από την επιχείρηση. Όσα αποθέματα έχουν διαφορετική 

χρήση ή φύση, θα πρέπει να δικαιολογούνται. Τέλος το κόστος των αποθεμάτων των 

αγαθών ή των υπηρεσιών που παράγονται και προορίζονται για ειδικά έργα, πρέπει να 

προσδιορίζεται με την μέθοδο εξατομικευμένου κόστους. Οι αγορές αναλωσίμων 

υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της εταιρείας, μπορούν να 

αντιμετωπιστούν ως έξοδα της περιόδου. 

 

Υποχρεώσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου των ΕΛΠ, μια υποχρέωση διακρίνεται ως 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως μη χρηματοοικονομική. Χρηματοοικονομική 

θεωρείται η υποχρέωση κατά την οποία υπάρχει μια συμβατική δέσμευση για 

παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε μια 

άλλη οντότητα ή για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή 
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χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με μια άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι 

πιθανώς δυσμενείς για την οντότητα. Ενώ ως μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση 

θεωρούμε κάθε υποχρέωση που δεν είναι χρηματοοικονομική. Παραδείγματος χάρη η 

προκαταβολή ενός πελάτη, αν και υποχρέωση για την οντότητα, δεν είναι 

χρηματοοικονομική υποχρέωση, γιατί η οντότητα θα την καλύψει με υπηρεσίες ή 

αποθέματα που δεν είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία. Οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο 

οφειλόμενο ποσό τους. Ενώ οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   αναγνωρίζονται 

αρχικά και επιμετρούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να 

απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της νομοθεσίας των ΕΛΠ, οι κρατικές επιχορηγήσεις 

διακρίνονται σε επιχορηγήσεις παγίων και σε επιχορηγήσεις εξόδων. Και οι δύο 

αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην 

περίοδο που υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Μεταγενέστερα, αποσβένονται 

με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο 

αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας  του στοιχείου που 

επιχορηγήθηκε και των επιχορηγηθέντων εξόδων.
 

Πρόκειται για οικονομικές 

ενισχύσεις που παρέχονται με σκοπό την δημιουργία επενδύσεων από τις επιχειρήσεις, 

μέσω της αγοράς περιουσιακών στοιχείων ή κάλυψη εξόδων. Οι επιχειρήσεις μπορεί 

να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις οικονομικές καταστάσεις 

τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται και επιμετράται στο ποσό που προκύπτει 

από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή 

διαφορά. Ως προσωρινή διαφορά περιγράφεται η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι η διαφορά αυτή 

αναστρέφεται στο μέλλον. Διευκρινίζεται ότι χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των 

αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Ο 

αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται και επιμετράται στο ποσό που προκύπτει από 

την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά. 

Ως προσωρινή διαφορά περιγράφεται η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της 
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φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι η διαφορά αυτή 

αναστρέφεται στο μέλλον. Διευκρινίζεται ότι χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των 

αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά 

παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

 

2.5 Αποσβέσεις και απομείωση αξίας σύμφωνα με τα ΕΛΠ 

 

Αποσβέσεις 

Όσα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, θα πρέπει η 

αξία τους να υπόκειται σε απόσβεση με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή 

τους. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση που 

προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του. Η 

Διοίκηση της εκάστοτε εταιρίας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου 

απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη 

οικονομική ζωή του. 

Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο, είτε με τη φθίνουσα μέθοδο, 

είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. Θα πρέπει να τονιστεί πως η γη δεν 

υπόκειται σε απόσβεση όμως βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται 

σε απόσβεση.  

Επίσης αντίκες, έργα τέχνης, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία που δεν υπόκεινται σε 

φθορά ή αχρήστευση δεν αποσβένονται. Τέλος η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν 

λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

Οι δαπάνες ανάπτυξης, η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με ωφέλιμη 

ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο 

απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

Απομείωση Αξίας 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν 

υπάρχουν οι παρακάτω σχετικές ενδείξεις. 

  

α) όταν υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή 
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β) όταν η λογιστική αξία είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την εύλογη αξία αυτών των 

στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή  

γ) όταν δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα 

αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία.  

 

Όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η  

οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό προκύπτει ζημία απομείωσης. 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου σαν έξοδο και 

μπορούν να αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν 

σταματήσουν να υπάρχουν. Η λογιστική αξία ενός παγίου περιουσιακού στοιχείου μετά 

την αναστροφή της απομείωσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική αξία 

που θα είχε το πάγιο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί η απομείωση. Τέλος η απομείωση της 

υπεραξίας της επιχείρησης δεν αναστρέφεται. 

 

 

2.6 Πλεονεκτήματα χρήσης ΕΛΠ 

 

  Σύμφωνα με τους Μπατσινίλας Ε. και Πατατούκας Κ. (2015), ο βασικός λόγος 

σύνταξης και εφαρμογής του νέου αυτού νόμου, είναι τα οφέλη που θα επιφέρει η 

εφαρμογή του στις επιχειρήσεις αλλά και στους τρίτους ενδιαφερόμενους προς αυτές. Ας 

δούμε κατηγοριοποιημένα και αναλυτικά ποια οφέλη προκύπτουν από την εφαρμογή της 

νέας νομοθεσίας: 

➢ Ο νόμος ενσωματώνει με πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις 

λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, 

επιτυγχάνεται η εναρμόνιση του εθνικού μας λογιστικού πλαισίου με τις διεθνείς 

λογιστικές πρακτικές, εισάγοντας πλέον ένα λογιστικό σύστημα, το οποίο είναι 

κατανοητό από τη διεθνή αγορά. Η εφαρμογή λοιπόν του νέου αυτού νόμου μπορεί 

να δώσει στις επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες να ανοίξουν τους ορίζοντες τους στην 

αναζήτηση ευκαιριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές πλέον επίπεδο. Οι 

οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων πλέον, αποσπώνται από τη 

φορολογική νομοθεσία με αποτέλεσμα την καλύτερη απεικόνιση της πραγματικής 
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οικονομικής θέσης, εμπνέοντας με αυτό τον τρόπο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

έναντι των ενδιαφερόμενων αυτής. 

➢ Ο νόμος πλέον στοχεύει στην ενοποίηση, τη συμπλήρωση αλλά και τον 

εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων (άρθρα 16 - 24) της χώρας, με σκοπό να 

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό λογιστικό – ρυθμιστικό πλαίσιο 

για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείμενες οντότητες. 

➢ Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά στο ιστορικό των 

νομοθετικών κανόνων της χώρας μας, το σύνολο των λογιστικών κανόνων 

συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 

για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. 

➢ Προβλέπεται η γενική εφαρμογή του νόμου από όλες τις οντότητες, χωρίς 

σημαντικές εξαιρέσεις. Έχοντας ωστόσο λάβει υπόψη τη αρχή «προτεραιότητας 

στις μικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του διοικητικού 

κόστους αυτών. 

➢ Παρέχει διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης δημιουργώντας συνθήκες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία 

της αγοράς. 

➢ Επιτυγχάνει τη μείωση του κόστους ενδο-ομιλικής πληροφόρησης και βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας. Η υιοθέτηση των Ε.Λ.Π. ως λογιστικό πλαίσιο για την 

προετοιμασία και της διοικητικής πληροφόρησης και των οικονομικών 

καταστάσεων των θυγατρικών επιχειρήσεων προς τις μητρικές ενισχύει την 

συνέπεια της παρεχόμενης πληροφορίας. 

➢ Η εφαρμογή του νέου νόμου όπως προαναφέραμε βοηθά επίσης στην προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, εφόσον πλέον τα οικονομικά στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων θα 

μπορούν να βρίσκονται σε εναρμόνιση με τους διεθνείς λογιστικούς κανόνες. 

2.7  Μειονεκτήματα χρήσης ΕΛΠ 

 

 Πέραν των αναγνωρισμένων και σημαντικών πλεονεκτημάτων που αναφέραμε 

από την εφαρμογή του νέου αυτού νόμου, πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως η 

εφαρμογή του νόμου θα επιφέρει και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Σύμφωνα 

λοιπόν με τους Μπατσινίλας Ε. και Πατατούκας Κ. (2015) μειονεκτήματα που ενδέχεται 

να προκύψουν από την εφαρμογή των ΕΛΠ είναι: 
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➢ Γκρεμίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της λογιστικής τυποποίησης που παρέχει το 

Π.Δ. 1123/1980 (Ε.Γ.Λ.Σ.) και τη θέση του παίρνει ένα λογιστικό μοντέλο με ένα 

Σχέδιο Λογαριασμών χωρίς κανόνες που να ρυθμίζουν το περιεχόμενο και τη 

συλλειτουργία  τους, αφού περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων παρμένων από το 

Ε.Γ.Λ.Σ., από το αγγλοσαξονικό λογιστικό μοντέλο, στο οποίο η γενική και η 

αναλυτική λογιστική συλλειτουργούν, από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και από τα 

Δ.Π.Χ.Α. 

➢ Αυξάνεται το κόστος που σχετίζεται με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του. Ανατρέπει τη λογιστική οργάνωση των επιχειρήσεων με 

σημαντικότατο κόστος. (πχ το κόστος προσαρμογής του λογιστικού συστήματος,    

κόστος εκπαίδευσης προσωπικού, κόστος εκτίμησης παγίων) 

➢ Λειτουργούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα, εφόσον επιλεχθεί η μέθοδος 

της εύλογης αξίας, όπου θα απαιτείται η οργάνωση και λειτουργία συστημάτων 

διπλής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, ή εφόσον επιλεχθούν 

διαφορετικοί συντελεστές απόσβεσης για φορολογικούς σκοπούς. 

Το λογιστικό μοντέλο αποκλείει την κατάρτιση του λογαριασμού της γενικής 

εκμετάλλευσης. Παραβλέπει, δηλαδή, το γεγονός ότι ο λογιστικός λογαριασμός της 

γενικής εκμετάλλευσης αποτελεί σπουδαίο εργαλείο στα χέρια της διοίκησης των 

επιχειρήσεων για συνολική αξιόπιστη πληροφόρηση και στήριξη των ετήσιων 

αποτελεσμάτων σε κάθε φορολογικό ή άλλης φύσεως έλεγχο από τη δημόσια διοίκηση. 

 

 

 

2.8 Παρουσίαση Διαφορών ΕΓΛΣ και ΕΛΠ 

 

Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να καταγράψουμε 

όλες τις κύριες διαφορές του προγενέστερου και προϊσχύοντος Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ). Οι 

κύριες λοιπόν  διαφορές που εντοπίσαμε θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν 

παρακάτω. 
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❖ Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

 

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ , ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων καταρτίζονταν και 

αποτελούσε ιδιαίτερο μέρος των οικονομικών καταστάσεων της οντότητας. Σήμερα με 

το νέο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των ΕΛΠ, η κατάσταση αποτελεσμάτων παύει να 

υφίσταται. Ωστόσο οι πληροφορίες που παρέχονταν από τον πίνακα διάθεσης 

αποτελεσμάτων, σήμερα μπορούν να αντληθούν και πάλι από τις οικονομικές 

κατάστασης μιας οντότητας, από την κατάσταση  αποτελεσμάτων αλλά και τον πίνακα 

μεταβολών καθαρής θέσης 

 

❖ Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών κατά το ΕΓΛΣ καταρτίζονταν υποχρεωτικά σε 

περιπτώσεις ύπαρξης ομίλων. Σήμερα, με τη νέα νομοθεσία των ΕΛΠ η Κατάσταση 

Ταμειακών Ροών καταρτίζεται υποχρεωτικά από τις επιχείρησης ακόμη και σε 

περίπτωση απλής και ενοποιημένης  βάσης.   

 

❖ Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 

 

Στο προγενέστερο ΕΓΛΣ τα κριτήρια της πολυετούς απόσβεσης των εξόδων 

ερευνών και ανάπτυξης δεν ήταν ξεκάθαρα. Ουσιαστικά το ΕΓΛΣ δεν όριζε σαφώς και 

ξεκάθαρα τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης τέτοιων εξόδων. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο 

των ΕΛΠ τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης – υπό αυστηρούς βέβαια όρους, μπορούν να 

κεφαλαιοποιηθούν, ενώ η τήρηση τους επανεξετάζεται κάθε φορά στις οικονομικές 

καταστάσεις της οντότητας. 

 

❖ Έξοδα εγκατάστασης 

 

Τα έξοδα εγκατάστασης όπως ορίζονταν κατά το ΕΓΛΣ, η οντότητα όφειλε να τα 

εμφανίζει στο ενεργητικό της, ενώ  επέτρεπε να τα αποσβέσει εντός πενταετίας. 

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των ΕΛΠ, οι οικονομικές οντότητες εμφανίζουν 

τα έξοδα εγκατάστασης στα αποτελέσματα χρήσης όπως ακριβώς ορίζει ο νομοθέτης. 
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❖ Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

 

Όπως και τα έξοδα εγκατάστασης με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονταν και τα 

έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων των οικονομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή του 

ΕΓΛΣ. Πρακτικά λοιπόν η επιχείρηση εμφάνιζε τα έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων 

στο ενεργητικό της με περιθώριο απόσβεσης την ορισμένη πενταετία.  Με το νέο νόμο 

των ΕΛΠ, τα έξοδα κτήσεως των ακινητοποιήσουν πλέον, προσαυξάνουν το αρχικό 

κόστος του παγίου και θεωρούνται μέρος της αξίας τους. 

 

❖ Έξοδα αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολογιακού δανείου 

 

Κατά το ΕΓΛΣ, τα έξοδα αυτά αντιμετωπίζονταν όπως και τα προηγούμενα αφού 

αναγνωρίζονταν στο ενεργητικό του ισολογισμού της επιχείρησης και όφειλαν να έχουν 

αποσβεστεί εντός της ερχόμενης πενταετίας, Με τα ΕΛΠ ωστόσο τα έξοδα αύξησης 

κεφαλαίου θεωρούνται διαφορετικά από τα έξοδα  έκδοσης ομολογιακού δανείου  και  

προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός κατά περίπτωση.  Ουσιαστικά στην 

περίπτωση των εξόδων αύξησης κεφαλαίου ο νέος νόμος ορίζει πως αν τα έξοδα 

θεωρούνται «σημαντικά», καταχωρούνται αφαιρετικά της καθαρής θέσης ενώ σε άλλη 

περίπτωση τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσης. Όσο αφορά τα 

έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου, η νέα νομοθεσία προβλέπει διπλό τρόπο 

χειρισμού των εξόδων αυτών. Συνεπώς τα έξοδα έκδοσης ομολογιακού δανείου η 

επιχείρηση επιλέγει: να τα καταχωρήσει αφαιρετικά της σχετικής υποχρέωσης ή να τα 

αποσβέσει με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια του δανείου. 

 

❖ Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

 

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, οι τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 

αναγνωρίζονταν από την επιχείρηση στο ενεργητικό της στο λογαριασμό των 

«Ασώματων Ακινητοποιήσεων», ενώ αποσβένονταν εντός της προσεχής πενταετίας.  

Με τη σύνταξη του νέου νομοθετικού πλαισίου των ΕΛΠ, οι τόκοι δανείων 

κατασκευαστικής περιόδου πλέον καταχωρούνται και ενσωματώνονται στο κόστος 

κτήσης των παγίων  ή των εμπορευμάτων. 
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❖ Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Σύμφωνα με την μέχρι πρόσφατα ισχύουσα νομοθεσία του ΕΓΛΣ, οι 

αναπροσαρμογές στις αξίες των ακινήτων της οικονομικής οντότητας αλλά και οι 

συντελεστές  των αποσβέσεων επιβάλλονταν από τη εκάστοτε φορολογική νομοθεσία 

όπως αυτήν ορίζονταν.  Στο νέο νόμο που αφορά τα ΕΛΠ η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

ειδικούς εκτιμητές προκειμένου να αναπροσαρμόσει την αξία των ακινήτων της και 

πλέον αποσβένει τα πάγιά της βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. 

 

❖ Χρηματοδοτική μίσθωση 

 

Κατά την εφαρμογή του ΕΓΛΣ, στη χρηματοδοτική μίσθωση τα ενοίκια που 

καταβάλλονταν από την οικονομική οντότητα, εμφανίζονταν μόνο σε λογαριασμούς 

τάξεως και βάρυναν τα αποτελέσματα χρήσης. Στη νέα νομοθεσία των ΕΛΠ 

προβλέπεται πως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης 

από την επιχείρηση, ενώ η καταβολή των μισθωμάτων θα καταχωρείται πλέον σε 

μείωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 

 

❖ Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΓΛΣ, οι κρατικές επιχορηγήσεις, εμφανίζονταν 

στα Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης ενώ αποσβένονταν αναλογικά με την απόσβεση του 

πάγιου στοιχείου που αφορούσαν.  Σύμφωνα όμως με τον νέο νόμο και τα ΕΛΠ, η 

επιχείρηση έχει στη διάθεσή της δύο τρόπους επιλογής εμφάνισης των κρατικών 

επιχορηγήσεων: είτε να τις εμφανίσει αφαιρετικά από το κόστος κτήσης του παγίου είτε 

να τις εμφανίσει σε μεταβατικό λογαριασμό ως έσοδα επόμενων χρήσεων. Αυτή η 

δυνατότητα της διπλής επιλογής είναι μια απόφαση που καλείται να πάρει η ίδια η 

διοίκηση της οικονομικής οντότητας για να εμφανίσει το καταλληλότερο οικονομικό 

αποτέλεσμα.  
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❖ Αποθέματα 

 

Σύμφωνα με το ΕΓΛΣ η επιχείρηση έπρεπε να αποτιμά τα αποθέματά της στη 

μικρότερη αξία μεταξύ της αξίας κτήσεως και της τρέχουσας αξίας των αποθεμάτων. Η 

τρέχουσα αξία των αποθεμάτων προσδιορίζονταν με τρείς (3) διαφορετικούς τρόπους: 

α) τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους (ΜΣΚ) β) τη μέθοδο First In First Out 

(FIFO) και γ) τη μέθοδο Last In First Out (LIFO). Από την εφαρμογή του νέου νόμου 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ωστόσο οι μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων που 

γίνονται αποδεκτές είναι οι α) η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους (ΜΣΚ) και β) 

η μέθοδος First In First Out (FIFO). Ουσιαστικά τα ΕΛΠ καταργούν τη μέθοδο 

αποτίμησης Last In First Out (LIFO). 

 

❖ Ίδιες μετοχές 

 

Σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΓΛΣ, οι ίδιες μετοχές αναγνωρίζονταν στο 

ενεργητικό της επιχείρησης σχηματίζοντας ένα ισόποσο αποθεματικό για την 

οικονομική μονάδα. Το αποθεματικό αυτό μεταφέρονταν στα αποτελέσματα ή σε ειδικό 

αποθεματικό, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή κέρδους ή ζημίας μεταφέρονταν στα 

αποτελέσματα χρήσης.  Σύμφωνα όμως με την νέα νομοθεσία, οι ίδιες μετοχές 

εμφανίζονται αφαιρετικά από την Καθαρή Θέση της επιχείρησης και οποιοδήποτε 

κέρδος ή ζημία προκύπτει από αυτές εμφανίζεται επίσης στην Καθαρή Θέση της 

οικονομικής οντότητας. 

 

❖ Συναλλαγματικές διαφορές από την αποτίμηση     

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προέκυπταν από την αποτίμηση, κατά το 

ΕΓΛΣ, διαχωρίζονταν σε χρεωστικές και πιστωτικές και είχαν διαφορετική λογιστική 

αντιμετώπιση. Πρακτικά, οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που προέκυπταν 

εμφανίζονταν κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ οι πιστωτικές 

συναλλαγματικές διαφορές παρέμεναν σε λογαριασμούς προβλέψεων.  Με την νέα 

ισχύς του νόμου των ΕΛΠ οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν είτε είναι 

χρεωστικές είτε πιστωτικές μεταφέρονται κατευθείαν στα αποτελέσματα χρήσης και δε 

προβλέπεται διαφορετικός χειρισμός για κάθε περίπτωση. 
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❖ Έκτατα αποτελέσματα 

 

Κατά την εφαρμογή του ΕΓΛΣ, πολλοί λογαριασμοί δαπανών και εσόδων είχαν 

τη δυνατότητα να καταταγούν στην κατηγορία των έκτακτων αποτελεσμάτων χρήσης 

μιας οικονομικής οντότητας αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτό το δικαίωμα 

απόφασης στη διοίκηση για το πώς θα κατηγοριοποιήσει δαπάνες και έσοδα της χρήσης. 

Με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου των ΕΛΠ ωστόσο, η κατηγορία των 

έκτακτων αποτελεσμάτων (εσόδων και εξόδων), αναφέρεται ρητά πλέον σε έκτακτα 

αποτελέσματα και ως τέτοια θεωρούνται σεισμοί, πυρκαγιές κλπ.  

 

❖ Φόροι  

 

Σύμφωνα με το νόμο του ΕΓΛΣ, ο φόρος εισοδήματος, οι μη ενσωματωμένοι στο 

λειτουργικό κόστος φόροι και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου της οικονομικής 

οντότητας όφειλαν να εμφανίζονται στον Πίνακα Διάθεσης ενώ δεν υπήρχε ο 

υπολογισμός της αναβαλλόμενης φορολογίας.  Με την ισχύ του νέου νόμου των ΕΛΠ, 

οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εμφανίζονται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης και πλέον υπολογίζεται η αναβαλλόμενη φορολογία είτε ως 

υποχρέωση είτε ως απαίτηση της οικονομικής οντότητας. 

 

❖ Μερίσματα – Αποθεματικά 

 

Τέλος όσο αφορά τα μερίσματα – αποθεματικά κατά την ισχύ του ΕΓΛΣ, τα 

προερχόμενα μερίσματα αποθεματικά από τα κέρδη της χρήσεως, εμφανίζονταν στον 

Πίνακα Διάθεσης. Καθώς με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας των ΕΛΠ οι Πίνακες 

Διάθεσης δεν υφίστανται πλέον (όπως αναφέραμε και παραπάνω), τα μερίσματα 

αποθεματικά εμφανίζονται πλέον στην κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης.  

 

Συγκεντρώνοντας λοιπόν όλες τις κύριες διαφορές που εντοπίζουμε από την 

αλλαγή της νομοθεσίας από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ στους τρόπους χειρισμού των διάφορων 

οικονομικών στοιχείων παραθέτουμε παρακάτω έναν συγκεντρωτικό πίνακα των 

διαφορών που προαναφέραμε. 
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Πίνακας 2: Συνοπτική αναφορά στις διαφορές ΕΓΛΣ και ΕΛΠ 

 
ΕΓΛΣ ΕΛΠ 

Έξοδα εγκατάστασης Εμφανίζονται στο 

Ενεργητικό και 

αποσβένονται εντός πέντε 

ετών 

Εμφανίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης 

Κατάσταση Ταμειακών 

Ροών 

 

Καταρτίζεται υποχρεωτικά 

σε ομίλους 

Καταρτίζεται υποχρεωτικά σε 

απλή αλλά και σε ενοποιημένη 

βάση 

Έξοδα κτήσεως 

ακινητοποιήσεων 

 

Εμφανίζονται στο 

Ενεργητικό και 

αποσβένονται εντός πέντε 

ετών 

Προστήθενται στο αρχικό 

κόστος του παγίου 

Έξοδα ερευνών και 

ανάπτυξης 

 

Τα κριτήρια 

χαρακτηρισμού εξόδων ως 

πολυετούς απόσβεσης δεν 

προσδιορίζονται με 

σαφήνεια 

Ο χαρακτηρισμός των εξόδων 

ως πολυετούς απόσβεσης 

επιτρέπεται υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις, η τήρηση των 

οποίων επανεξετάζεται κάθε 

φορά που συντάσσονται 

οικονομικές καταστάσεις 

Πίνακας Διάθεσης 

Αποτελεσμάτων 

 

Καταρτίζεται ως τμήμα 

(μέρος) των 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων 

Δεν υπάρχει πίνακας διάθεσης. 

Η σχετική πληροφόρηση 

προκύπτει από την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων και από τον 

Πίνακα Μεταβολών της 

Καθαρής Θέσης 

Έξοδα αύξησης 

κεφαλαίου και έκδοσης 

ομολογιακού δανείου 

 

Εμφανίζονται στο 

Ενεργητικό και 

αποσβένονται εντός πέντε 

ετών 

-Τα έξοδα αυξήσεως 

κεφαλαίου καταχωρούνται 

αφαιρετικά της Καθαρής 

θέσης εάν είναι σημαντικά 

(σε αντίθετη περίπτωση 

καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσης) 

- Τα έξοδα εκδόσεως 

ομολογιακών δανείων 

καταχωρούνται αφαιρετικά 

της σχετικής υποχρέωσης ή 

αποσβένονται με τη σταθερή 

μέθοδο κατά τη διάρκεια του 

δανείου 

Τόκοι δανείων 

κατασκευαστικής 

περιόδου 

 

Εμφανίζονται στην 

κατηγορία «Ασώματες 

ακινητοποιήσεις» του 

Ισολογισμού και 

αποσβένονται εντός πέντε 

ετών 

Ενσωματώνονται στο κόστος 

κτήσης των παγίων στοιχείων 

ή των αποθεμάτων 
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ΕΓΛΣ ΕΛΠ 

Κρατικές επιχορηγήσεις 

 

Εμφανίζονται στα Ίδια 

Κεφάλαια και 

αποσβένονται αναλογικά 

με την απόσβεση του 

παγίου το οποίο αφορούν 

Εμφανίζονται 

-είτε αφαιρετικά του κόστους 

κτήσης του παγίου 

-είτε σε μεταβατικό 

λογαριασμό ως έσοδα 

επόμενων χρήσεων 

Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις 

 

Η αναπροσαρμογή της 

αξίας των ακινήτων καθώς 

και οι συντελεστές 

αποσβέσεων των παγίων 

στοιχείων επιβάλλονται 

από τη Φορολογική 

Νομοθεσία 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί 

εκτιμητές προκειμένου να 

αναπροσαρμόσει την αξία των 

ακινήτων της και αποσβένει τα 

πάγιά της βάσει της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης 

διάρκειας ζωής τους 

Χρηματοδοτική μίσθωση 

 

Τα μίσθια εμφανίζονται 

μόνο σε λογαριασμούς 

τάξεως και τα μισθώματα 

βαρύνουν τα 

αποτελέσματα χρήσης 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσης, ενώ η καταβολή των 

μισθωμάτων καταχωρείται σε 

μείωση αντίστοιχης 

υποχρέωσης 

Ίδιες μετοχές 

 

Εμφανίζονται στο 

ενεργητικό με σχηματισμό 

ισόποσου αποθεματικού 

Κέρδη & ζημίες 

μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα 

Το αποθεματικό 

μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα ή σε ειδικό 

αποθεματικό. 

Εμφανίζονται αφαιρετικά από 

την Καθαρή Θέση 

Κέρδη & ζημίες μεταφέρονται 

επίσης στην Καθαρή Θέση 

Αποθέματα 

 

Αποτίμηση στη 

χαμηλότερη αξία μεταξύ 

κτήσεως και τρέχουσας, 

όπου η  τρέχουσα 

προσδιορίζεται με μία από 

τις παρακάτω μεθόδους: 

ΜΣΚ-FIFO-LIFO 

Βασικές μέθοδοι αποτίμησης: 

-ΜΣΚ 

-FIFO 

Έκτακτα αποτελέσματα 

 

Υπάρχουν αρκετές 

κατηγορίες δαπανών και 

εσόδων που εντάσσονται 

στην κατηγορία των 

έκτακτων αποτελεσμάτων 

Καταχωρούνται μόνο τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν 

από πραγματικά έκτακτα 

γεγονότα (σεισμοί, πυρκαγιές 

κλπ) 

Συναλλαγματικές 

διαφορές από την 

αποτίμηση 

 

Οι χρεωστικές 

καταχωρούνται απ' ευθείας 

στα αποτελέσματα 

Οι πιστωτικές παραμένουν 

σε λογαριασμό 

προβλέψεων 

Μεταφέρονται στο σύνολό 

τους στα αποτελέσματα της 

χρήσης 
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 ΕΓΛΣ ΕΛΠ 

Μερίσματα – 

Αποθεματικά 

Τα προερχόμενα από τα 

κέρδη της χρήσεως 

βρίσκονται στον Πίνακα 

Διάθεσης 

Παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Φόροι Ο φόρος εισοδήματος, οι 

μη ενσωματωμένοι φόροι 

στο λειτουργικό κόστος 

και οι διαφορές 

φορολογικού ελέγχου 

παρουσιάζονται στον 

Πίνακα Διάθεσης 

Δεν υπολογίζεται 

αναβαλλόμενος φόρος 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις 

παρουσιάζονται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Υπολογίζεται αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση ή 

απαίτηση 
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ΜΕΡΟΣ 3ο 

 

3.1 Παρουσίαση Έρευνας 

Όπως αναφέρεται και στον τίτλο της διπλωματικής μου εργασίας, πέρα από τη 

θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και των 

διαφορών που σημειώνουν με τον προϋπάρχοντα νόμο του Ελληνικού Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου, αποφάσισα τη διεξαγωγή μιας έρευνας ώστε να παρουσιάσω το 

θέμα όσο το δυνατό ρεαλιστικότερα.  Στόχοι μου λοιπόν σε αυτό το σημείο είναι:  

▪ Η περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας αυτής της μελέτης 

▪ Η εξήγηση του τρόπου επιλογής του δείγματος 

▪ Η περιγραφή της διαδικασίας που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό του 

τρόπου μελέτης αλλά και τη συλλογή του δείγματος 

▪ Η εξήγηση των στατιστικών μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του δείγματος 

▪ Η παρουσίαση και η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την 

επεξεργασία των δεδομένων 

 

Η περιγραφική ερευνητική μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της 

παρούσης μελέτης και διεξήχθη μια έρευνα δημοκοπικού χαρακτήρα σε ένα επιλεγμένο 

δείγμα από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό για την συλλογή δεδομένων. Ο όρος 

μεθοδολογία έρευνας, μας δείχνει τους στόχους μιας μελέτης δηλαδή τη συλλογή 

δεδομένων από ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, ή ένα δείγμα αυτού, και συνήθως 

χρησιμοποιεί τη χρήση ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων ως ερευνητικών 

μέσων/εργαλείων (Robson, 1993).  Οι δειγματοληπτικές έρευνες, αποτελούν σημαντικό 

εργαλείο για τη συλλογή και την ανάλυση των πληροφοριών από επιλεγμένα άτομα και 

είναι ευρέως αποδεκτό ως βασικό εργαλείο για τη διεξαγωγή και την εφαρμογή βασικών 

κοινωνικών επιστημών ερευνητικής μεθοδολογίας (Rossi, Wright, και Anderson, 1983).  

Το δείγμα λοιπόν στο οποίο επιλέγω εγώ να αναφερθεί η δική μου δημοκοπικού 

χαρακτήρα έρευνα θα είναι επαγγελματίες Λογιστές πιστοποιημένοι από το οικονομικό 

επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοί στον οικονομικό κλάδο και πρόθυμοι να απαντήσουν 

στο σύντομο ερωτηματολόγιο που δημιούργησα μέσω της εφαρμογής android για να 

αποτυπώσουν σε αυτό τη δική τους άποψη για την εφαρμογή των νέων Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων.  
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3.2 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Η παρούσα εργασία όπως προαναφέρθηκε σε ότι αφορά το πρακτικό μέρος της 

υιοθετεί την μέθοδο της συλλογής δεδομένων μέσω της εφαρμογής android 

απαρτιζόμενης από ερωτήσεις που αποσκοπούν στο να απαντήσουν στα εξής 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Πόσο και πώς έχει επηρεάσει η αλλαγή της  Νομοθεσίας από το Ελληνικό Γενικό 

Λογιστικό Σχέδιο σε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα το επάγγελμα του λογιστή; 

2. Γιατί προκάλεσε τόσο έντονες αντιδράσεις η αλλαγή της Νομοθεσίας κατά την 

αρχική της εμφάνιση; 

3. Πόσο εύκολη ή δύσκολη θα είναι η προσαρμογή των λογιστών στους νέους 

ισχύοντες κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων; 

 

 

3.3 Μεθοδολογική προσέγγιση 

 

Σε γενικές γραμμές, η ίδια η λέξη μέθοδος αφορά αυτές τις τεχνικές που αποφέρουν 

απαντήσεις σε προκαθορισμένα ερωτήματα, μετρώντας ή καταγράφοντας πληροφορίες, 

που περιγράφουν ένα φαινόμενο και τη διεξαγωγή πειραμάτων γύρω από αυτό (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007; Cohenκαι Manion, 1994). Όπως αναφέρει ο Kaplan (1973) 

σκοπός της μεθοδολογίας δεν είναι μονό να κατανοηθούν οι διαπιστώσεις και τα 

προϊόντα μιας έρευνας, αλλά και να καταστεί κατανοητός και ο ερευνητικός τρόπος, 

δηλαδή να μπορεί ο αναγνώστης να καταλάβει για ποιους λόγους ο ερευνητής επέλεξε 

τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα του και πώς αυτά εξυπηρετούν τους 

σκοπούς του. Το παρόν τμήμα αυτής της εργασίας θα εξετάσει τις μεθόδους και 

μετέπειτα το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να 

διερευνηθούν και να αναλυθούν οι απαντήσεις των λογιστών στο ειδικά διαμορφωμένο 

ερωτηματολόγιο όπου τους δοθεί με την μορφή της εφαρμογής. Σύμφωνα με τον Leary 

(1995), υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από τη χρήση ερωτηματολογίου έναντι στη 

χρήση άλλης μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων όπως αυτή της διεξαγωγής 

συνεντεύξεων. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί λιγότερο δαπανηρή λύση και είναι πιο 

εύκολο για τον ερευνητή να το διαχειριστεί από ότι τις προσωπικές συνεντεύξεις, αφού 

ενδείκνυνται για τη διανομή σε μεγαλύτερες ομάδες δείγματος και επιτρέπει την 
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εμπιστευτικότητα που πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από την επιλογή της πλήρους 

ανωνυμίας. Ο Robson (1993) προσθέτει ότι τέτοιου είδους έρευνες είναι εξαιρετικά 

αποτελεσματικές για την συλλογή πληροφοριών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

για τον ερευνητή. Λόγω λοιπόν, της διεξαγωγής μελέτης και των χρονικών περιορισμών 

για την εκπόνηση της εργασίας κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη ερωτηματολογίου το οποίο 

ικανοποιεί μικτές μεθόδους λήψης δεδομένων, τόσο ποσοτικές (quantitative) όσο και 

ποιοτικές (qualitative). Ο Bassey (1999) προτρέπει τους ερευνητές να προχωρούν 

προσεκτικά και με γνώμονα την ηθική κατά την διαδικασία δημιουργίας ενός 

ερωτηματολογίου και ακόμη να είναι ευέλικτοι ως προς την αναδιάρθρωση ή και την 

αναδιατύπωση ερωτήσεων ώστε να είναι βέβαιοι ότι τα δεδομένα που θα συλλέξουν θα 

αντιστοιχούν στις μεταβλητές που απαντούν τα ερευνητικά του ερωτήματα. Σε αυτό το 

πνεύμα κατευθυνόμενη και η παρούσα εργασία πέρασε πρώτα από τεστ πιλοτικής 

εφαρμογής και συλλογής δεδομένων ώστε να μπορέσω να εξάγω συμπεράσματα όσον 

αφορά το πώς απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα, πόσο κατάλληλες είναι οι 

ερωτήσεις ως προς τον τύπο τους (ανοιχτού, κλειστού τύπου), αλλά και ως προς την 

διατύπωση τους (αν είναι κατανοητές από τους μετέχοντες στο δείγμα) και τον τρόπο με 

τον οποίο ζητώ να απαντηθούν (πχ., ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις κλίμακας 

κλπ.). Επιπλέον προνοώντας για την αξιοπιστία των απαντήσεων που θα δοθούν, 

φρόντισα σκοπίμως να επαναλάβω 1-2 ερωτήσεις σε διαφορετικά σημεία του 

ερωτηματολογίου και με διαφορετική διατύπωση, διατηρώντας ωστόσο την ουσία του 

ερωτήματος, ώστε ο συμμετέχοντας να χρειαστεί να δώσει την ίδια απάντηση στα δύο 

ερωτήματα. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις συγκλίνουν, σημαίνει πως ο συμμετέχοντας 

απαντά στο ερωτηματολόγιο συνειδητά και πραγματικά.  Στην περίπτωση ωστόσο που 

οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα διαφέρουν, εύκολα κατανοούμε πως ο 

συμμετέχοντας απαντά στο ερωτηματολόγιο μας ανεύθυνα και ίσως και κατά τυχαίο 

τρόπο χωρίς να δίνει την αρμόζουσα προσοχή.  Σε μία τέτοια λοιπόν περίπτωση, οι 

απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα θεωρηθούν τυχαίες και δεν θα συμπεριληφθούν στο 

δείγμα λόγω αναξιοπιστίας. 

 

3.4 Διάρθρωση των ερωτήσεων της έρευνας 

 

Η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου αποτελεί μια περίπλοκη και πολλές φορές 

χρονοβόρα διαδικασία για τον ερευνητή αφού απαιτεί την συνδυαστική χρήση μέσων 
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αξιολόγησης μέσα από μια πληθώρα επιλογών που όμως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να οδηγεί στην εκπόνηση και κατασκευή τέτοιων κατάλληλων μοντέλων για την 

αξιολόγηση των πληροφοριών. 

Στο δικό μου λοιπόν ερωτηματολόγιο όπως αυτό τελικώς διαμορφώθηκε και 

παρατίθεται ως συνοδευτική εφαρμογή της διπλωματικής για να μπορεί να 

εγκατασταθεί σε κάθε κινητή συσκευή με λειτουργικό σύστημα android, δίνεται ο 

τίτλος «Πώς η αλλαγή του ΕΓΛΣ με τα ΕΛΠ επηρέασε πρακτικά τους λογιστές και τις 

επιχειρήσεις». Στη διάρθρωση του ερωτηματολογίου διακρίνονται δύο μέρη: α) Τα 

γενικά στοιχεία του συμμετέχοντος, με σκοπό τη λήψη μιας γενικής εικόνας του 

συμμετέχοντος (φύλο, ηλικία, εκπαιδευτική κατάρτιση, χρόνια εμπειρίας στον κλάδο 

των λογιστών και της θέσης εργασίας με τα καθήκοντά αυτής) και το μέρος β) στο οποίο 

ο συμμετέχοντας καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις που αφορούν την έρευνα που 

διεξάγουμε.  Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκε να είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου, για να 

μπορούν να επεξεργαστούν και να περιοριστούν οι απαντήσεις του συνόλου των 

συμμετεχόντων σε συγκεκριμένο τρόπο απαντήσεων. Επιπλέον η 17η ερώτηση του 

ερωτηματολογίου, δίνει την ευκαιρία στο συμμετέχοντα να δώσει μια κατά προσέγγιση 

απάντηση στο εξής ερώτημα: «Πόσος χρόνος θα χρειαστεί κατά τη γνώμη σας για να 

λειτουργείτε αποκλειστικά και μόνο στους ρυθμούς των ΕΛΠ;» για να δούμε και 

πρακτικά την αντιμετώπιση αλλά και τη διάθεση των λογιστών στην προσαρμογή του 

νόμου.  

Το ερωτηματολόγιο λοιπόν, το δημιούργησα μέσο της εφαρμογής Android Studio 

ώστε να είναι πιο εύκολη η αποστολή και λήψη απαντήσεων απομακρυσμένα. Η 

διαδικασία δημιουργίας της εφαρμογής θα αναλυθεί παρακάτω. Η εφαρμογή λοιπόν 

στην τελική της μορφή προωθήθηκε στους συμμετέχοντες με τη χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου e-mail και τη σχετική κοινοποίηση σε κοινωνικές ομάδες δικτύωσης 

Λογιστών Θεσσαλονίκης. 
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Οι Ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή είναι οι παρακάτω: 

Ο τίτλος του ερωτηματολογίου είναι ο εξής: 

 

«Πώς η αλλαγή του ΕΓΛΣ με τα ΕΛΠ επηρέασε πρακτικά τους λογιστές και 

τις επιχειρήσεις» 

 

Παρακάτω οι ερωτήσεις χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: 

 

• Γενικά Στοιχεία Συμμετέχοντος 

 

Ερώτηση 1: 

Πόσα χρόνια συνολικής εργασιακής εμπειρίας επί των οικονομικών έχετε αποκτήσει; 

………………………. 

Ερώτηση 2: 

Ποια είναι η θέση εργασίας σας (βασικά καθήκοντα θέσης); 

………………………… 

Ερώτηση 3: 

Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας; 

Α) ΛΥΚΕΙΟ 

Β) Ι.Ε.Κ. 

Γ) Τ.Ε.Ι. 

Δ) Α.Ε.Ι. 

Ε) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΣΤ) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 

 

Ερώτηση 4: 

Που κατατάσσετε την ηλικία σας; 

Α) 20-30 

Β) 31-40 

Γ) 41-50 

Δ) 51 και άνω 
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Ερώτηση 5: 

Ποιο είναι το φύλο σας; 

Α) Άντρας 

Β) Γυναίκα 

 

Ερώτηση 6: 

Έχετε παρακολουθήσει  επιμορφωτικά σεμινάρια για τα ΕΛΠ; 

Α) ΝΑΙ 

Β) ΟΧΙ 

 

• Ερωτήσεις έρευνας 

 

Ερώτηση 7: 

Πιστεύετε ότι οι κανόνες των ΕΛΠ είναι περίπλοκοι και η εφαρμογή τους απαιτεί 

κατάλληλη κατάρτιση; 

Α) Ναι, επιτακτικά 

Β) Ναι, μερικώς 

Γ) Όχι ιδιαίτερα 

Δ) Όχι καθόλου 

 

Ερώτηση 8: 

Πιστεύετε πως η εφαρμογή των ΕΛΠ δημιούργησε την ανάγκη για ανασυγκρότηση της 

επιχείρησής σας; 

Α) Ναι, επιτακτικά 

Β) Ναι, μερικώς 

Γ) Όχι ιδιαίτερα 

Δ) Όχι καθόλου 
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Ερώτηση 9: 

Ο τρόπος εφαρμογής των ΕΛΠ παρέχει τη δυνατότητα / ελευθερία παρουσίασης / 

χρήσης των επιθυμητών λογιστικών μεθόδων; 

Α) Ναι, επιτακτικά 

Β) Ναι, μερικώς 

Γ) Όχι ιδιαίτερα 

Δ) Όχι καθόλου 

 

Ερώτηση 10: 

Μπορεί η χρήση των ΕΛΠ να οδηγήσει σε ποιο ξεκάθαρα και διαφανή αποτελέσματα 

αποτρέποντας τη δημιουργία οικονομικών απατών; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 11: 

Σας φαίνεται πολύπλοκη η φορολογία με τη χρήση των ΕΛΠ; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 12: 

Πιστεύετε πως η εφαρμογή των ΕΛΠ αυξάνει το κόστος λειτουργίας ενός λογιστηρίου; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 13: 

Η εφαρμογή των ΕΛΠ φέρνει τις εταιρίες σε θέση να εμφανίσουν πληροφορίες που δεν 

ευνοούν την εικόνα τους έναντι τρίτων; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 
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Ερώτηση 14: 

Υπάρχει επαρκής ενημέρωση των λογιστών και των ελεγκτών; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 15: 

Υπάρχουν προβλήματα από την παράλληλη χρήση του ΕΓΛΣ και των ΕΛΠ; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 16: 

Συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το ΕΓΛΣ στις καθημερινές σας εργασίες παράλληλα με 

την χρήση των ΕΛΠ; 

Α) Ναι 

Β) Όχι 

 

Ερώτηση 17: 

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί κατά την γνώμη σας για να λειτουργείτε αποκλειστικά και 

μόνο στους ρυθμούς των ΕΛΠ; 

…………………………… 

 

Στο τέλος του ερωτηματολογίου, παραθέτεται ελεύθερος χώρος για προσωπικές 

παρατηρήσεις των ερωτώμενων που ίσως επηρεάσουν ή βελτιώσουν το αποτέλεσμα της 

έρευνας: 

…………………………… 
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3.5 Firebase και Android Studio της Google 

 

Όπως προαναφέρθηκε παραπάνω στην παρούσα εργασία, το ερωτηματολόγιο 

σχεδιάστηκε και μοιράστηκε στους ερωτώμενους με την μορφή εφαρμογής για κινητά 

τηλέφωνα που χρησιμοποιούν λογισμικό android. 

Για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις απαντήσεις των ερωτώμενων σε ένα 

σημείο και να βοηθηθώ με τις υπηρεσίες που προσφέρει, χρησιμοποίησα το firebase της 

Google. Το firebase είναι μια πλατφόρμα για κινητά που μας βοηθά να αναπτύξουμε 

γρήγορα εφαρμογές υψηλής ποιότητας, να αποκτήσουμε μια αφοσιωμένη βάση 

χρηστών και να κερδίσουμε περισσότερα χρήματα. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει αρκετές 

ενσωματωμένες λειτουργίες που μπορούμε να συνδυάσουμε, όπως ένα σύστημα 

υποστήριξης για κινητά, λύσεις αναλυτικών στοιχείων, καθώς και εργαλεία δημιουργίας 

εσόδων και ανάπτυξης εφαρμογών, που θα μας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσουμε την 

επιτυχία της εφαρμογής μας. Ενδεικτικά μερικές υπηρεσίες που μας προσφέρει η 

παραπάνω πλατφόρμα είναι οι εξής: 

• Analytics 

o Firebase Analytics 

• Develop 

o Firebase Cloud Messaging 

o Firebase Auth 

o Realtime Database 

o Firebase Storage 

o Firebase Hosting 

o Firebase Test Lab for Android 

o Firebase Crash Reporting 

• Grow 

o Firebase Notifications 

o Firebase App Indexing 

o Firebase Dynamic Links 

o Firebase Invites 

o Firebase Remote Config 

o Adwords 

• Earn 
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o Admob 

 

Για να συνδέσω την εφαρμογή μου με το firebase, θα πρέπει να χρησιμοποιήσω ένα 

εργαλείο που θα προγραμματίσω τις εντολές της εφαρμογής μου. Για την κατασκευή 

λοιπόν της εφαρμογής θα χρησιμοποιήσω το εργαλείο Android Studio. To Android 

Studio είναι ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον (IDE) της Google που 

βοηθάει στην ανάπτυξη εφαρμογών στην πλατφόρμα Android. Το συγκεκριμένο 

εργαλείο ανακοινώθηκε στις 16 Μαΐου 2013 στο συνέδριο Google I/O από την Google 

Product Manager, Katherine Chou. Το Android Studio είναι διαθέσιμο για κάθε 

προγραμματιστή και ελεύθερο χωρίς περιορισμούς με την άδεια Apache License 2.0. 

Το Android Studio ήταν διαθέσιμο σε πρώιμο στάδιο για προεπισκόπηση 

ξεκινώντας από την έκδοση 0.1 τον Μάιο του 2013 και έπειτα ξεκίνησε το δοκιμαστικό 

στάδιο από την έκδοση 0.8 η οποία βγήκε τον Ιούνιο του 2014. Η πρώτη σταθερή 

έκδοση δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2014, με την έκδοση 1.0.  

Το Android Studio βασίζεται στο λογισμικό της JetBrains' IntelliJ IDEA, και 

σχεδιάστηκε αποκλειστικά για προγραμματισμό Android. Είναι διαθέσιμο για 

Windows, Mac OS X και Linux, και αντικατέστησε τα Eclipse Android Development 

Tools (ADT) ως το κύριο IDE της Google για ανάπτυξη εφαρμογών Android. 

 

 

3.6 Προσχεδιασμός εφαρμογής για κινητές συσκευές σε λογισμικό 

android 

 

Στο παρόν σημείο της εργασίας θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί ο τρόπος, η 

μεθοδολογία καθώς και αναλυτικά ο σχεδιασμός της εφαρμογής που δημιουργήθηκε 

ώστε να μοιραστεί στο δείγμα της έρευνας και στην συνέχεια να οδηγηθούμε στα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε σε ποια έκδοση android στοχεύει η εφαρμογή μας. 

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το ποσοστό των χρηστών που  χρησιμοποιεί την 

αντίστοιχη έκδοση του android: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/Android
https://el.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_Apache&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Windows
https://el.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://el.wikipedia.org/wiki/Linux
https://el.wikipedia.org/wiki/Google
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Εικόνα 1: Εκδόσεις λογισμικού Android 

 

Η εφαρμογή της παρούσας εργασίας στοχεύει από το ελάχιστο 19, δηλαδή να έχει ο 

χρήστης τουλάχιστον KitKat v4.4 έως το 26, δηλαδή το τρέχον λογισμικό Oreo v8.0: 

 

android { 

    compileSdkVersion 26 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.example.myapplication" 

        minSdkVersion 19 

        targetSdkVersion 26 

        versionCode 1 

        versionName "1.0" 

        testInstrumentationRunner 

"android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-

android.txt'), 'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

} 

 

 Στην συνέχεια προσπαθούμε να φτιάξουμε διάφορα Activities που θα είναι η κάθε 

νέα ενέργεια που θα κάνει η εφαρμογή. 

Ο τρόπος που θα θέλαμε να λειτουργεί η εφαρμογή είναι ο εξής: 

Ο χρήστης μόλις τελειώσει με την εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό του 

τηλέφωνο, και ανοίγει την εφαρμογή, θα θέλαμε να εμφανίζεται μια οθόνη 
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καλωσορίσματος που θα εμφανίζει το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και το 

Πανεπιστήμιο. Στο συγκεκριμένο σημείο να μην μπορεί να κάνει κάποια ενέργεια ο 

χρήστης και να ανοίγει μετά από μερικά δευτερόλεπτα η εφαρμογή. 

 Η δεύτερη οθόνη της εφαρμογής, θέλουμε να είναι η κεντρική οθόνη όπου ο 

χρήστης θα κάνει «είσοδο» στην εφαρμογή με δικό του προσωπικό λογαριασμό μέσω 

της λειτουργίας Login. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό, θα πρέπει να τον 

παραπέμπουμε σε μία άλλη οθόνη όπου θα δημιουργεί τον προσωπικό του λογαριασμό. 

 Έστω πως ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό και πρέπει να δημιουργήσει ώστε να 

προχωρήσει στις ερωτήσεις προς απάντηση. Τον κατευθύνουμε σε μια διαφορετική 

οθόνη όπου είναι η οθόνη δημιουργίας λογαριασμού και ζητάει από το χρήστη το email 

του και έναν κωδικό πρόσβασης. Μπορούμε αργότερα να προσθέσουμε μερικούς 

κανόνες ως προς την ορθότητα των πεδίων που θα συμπληρωθούν. 

 Μετά την επιτυχή δημιουργία του λογαριασμού, θα επιστρέφει η εφαρμογή στην 

κεντρική οθόνη όπου πλέον ο χρήστης θα μπορεί να βάλει τα στοιχεία του λογαριασμού 

του που μόλις πριν λίγο είχε δημιουργήσει. 

 Έπειτα, μετά από την επιτυχή είσοδο του χρήστη, η εφαρμογή θα συνεχίζει στην 

επόμενη οθόνη όπου θα εμφανίζονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνάς. 

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να έχουμε και κάποιο κουμπί ως βοήθεια που θα δίνουμε 

μερικές πληροφορίες για την εφαρμογή και τον χρήστη. Στο τέλος της λίστας των 

ερωτήσεων, θα υπάρχει ένα κουμπί που θα επιβεβαιώνει και απομνημονεύει τις 

απαντήσεις του χρήστη. 

 Τέλος θα θέλαμε μια τελευταία οθόνη όπου θα εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και 

να  τερματίζει την εφαρμογή. 

 

 

3.7 Activities και σύνδεση με firebase 

 

Για να ξεκινήσει ο προγραμματισμός της εφαρμογής, θα πρέπει αρχικά να 

ορίσουμε τα Activities. Είδαμε το προσχέδιο στην προηγούμενη ενότητα και πλέον 

μπορούμε να συνεχίσουμε στον προγραμματισμό. 

Τα Activities της εφαρμογής είναι όλες οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η 

εφαρμογή και να κατευθύνει τον χρήστη στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα 

την πρώτη οθόνη θα την ονομάσουμε ως MainActivity - οθόνη καλωσορίσματος. Ο 
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κώδικας ο οποίος εκτελείται είναι ο παρακάτω: 

 

package com.example.myapplication; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    private static int SPLASH_TIME_OUT = 6000; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        new Handler().postDelayed(new Runnable() { 

            @Override 

            public void run() { 

                Intent homeIntent = new Intent(MainActivity.this, 

HomeActivity.class); 

                homeIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                startActivity(homeIntent); 

                finish(); 

            } 

        }, SPLASH_TIME_OUT); 

 

    } 

} 

 

Αρχικά βάζουμε το όνομα του πακέτου της εφαρμογής που δημιουργήσαμε και 

έπειτα ακολουθούν οι βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιηθούν στο συγκεκριμένο 

Activity.  

Ακολουθεί η κλάση του Activity και με την εντολή : 

private static int SPLASH_TIME_OUT = 6000; 

 

καταφέρνουμε ένα «πάγωμα» στην αρχική οθόνη για περίπου 6 δευτερόλεπτα. 

Παρακάτω με την εντολή Intent προγραμματίζουμε στην εφαρμογή να 

μετακινηθεί σε ένα άλλο Activity, δηλαδή από την οθόνη MainActivity στην επόμενη 

οθόνη, την HomeActivity.  

Η εντολή: 

homeIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

 

καθαρίζει (κλείνει) την τρέχουσα οθόνη ώστε όταν έρθει η στιγμή να τερματίσουμε την 

εφαρμογή, να μην παραμείνει ανοιχτή η οθόνη στο background. Χωρίς την παραπάνω 

εντολή η τρέχουσα οθόνη θα παραμείνει ανοιχτή και μόλις έρθει η στιγμή να κάνουμε 
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τερματισμό την εφαρμογή, θα εμφανιστούν όλες οι οθόνες που είναι στο background 

ανοιχτές. 

 Τέλος, μόλις περάσουν τα 6 δευτερόλεπτα καθυστέρησης που ορίσαμε, θα 

μεταβούμε στην δεύτερη οθόνη με το όνομα HomeActivity. 

Να σημειωθεί πως σε κάθε Activity ορίζουμε και την εικόνα που θα εμφανίζεται στο 

πίσω μέρος ως ταπετσαρία και οι ρυθμίσεις για τα χρώματα – γραμματοσειρές – και 

γενικά γραφικά του κάθε Activity υπάρχουν στο Layout της κάθε μιας Activity που 

δημιουργείτε μαζί με την κλάση Activity. Στο παραπάνω πρώτο Activity της εφαρμογής 

μας είναι το αρχείο σε μορφή xml και όνομα activity_main.xml που μέσα σε αυτό 

όρισα την εικόνα που θα έχει την καθυστέρηση. Σας παραθέτω παρακάτω τον κώδικα 

του xml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/uom_logo" 

    tools:context="com.example.myapplication.HomeActivity"> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

 Όπως παρατηρούμε, μπορώ να ορίσω το ύψος όπως και το πλάτος της εικόνας 

(android:layout_width και android:layout_height) καθώς επίσης και την εικόνα την 

οποία έχω αποθηκεύσει στον φάκελο drawable με όνομα uom_logo. 

 

To δεύτερο Activity που είναι η «Είσοδος» του χρήστη το έχουμε ονομάσει 

HomeActivity και θα χρειαστούμε εδώ αρκετά πράγματα. 

Αρχικά θα λαμβάνει το userPassword και το userEmail από τον χρήστη, θα 

εξετάζει εάν είναι καταχωρημένος στην απομνημόνευση της εφαρμογής. Για να 

αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως password και email και να μπορούμε να κάνουμε 

ανάκτηση αυτών, θα χρειαστούμε την πλατφόρμα της Google, το Firebase. Πρώτα 

κάνουμε λογαριασμό στο Firebase, και στην συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε την 

υπηρεσία Firebase Auth. Για να συνδέσουμε την υπηρεσία με την εφαρμογή μας, θα 

πρέπει μέσα στον κώδικα να καλέσουμε την παραπάνω υπηρεσία. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το κατάλληλο module της υπηρεσίας 

με την παρακάτω γραμμή κώδικα στο build.gradle της εφαρμογής: 

dependencies { 

 compile 'com.google.firebase:firebase-auth:11.6.2' } 
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και στον κώδικα του σχετικού Activity θα πρέπει να καλέσουμε την υπηρεσία με την 

γραμμή κώδικα: 
private FirebaseAuth firebaseAuth; 

firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance(); 

 

Ο έλεγχος εγκυρότητας των στοιχείων που εισάγει ο χρήστης θα πρέπει να 

επιβεβαιώνονται από την υπηρεσία και θα γυρίζει μια τιμή αληθές ή ψευδές προς την 

εφαρμογή μας. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να γράψουμε την παρακάτω 

γραμμή κώδικα: 

firebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(user_email, 

user_password).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

    @Override 

    public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

        if (task.isSuccessful()) { 

 } else { 

     

    } 

}); 

 

 Σε περίπτωση που ο χρήστης βάζει αλλεπάλληλα λάθος κωδικούς, θα πρέπει να 

μπλοκάρεται και ή θα τον αναγκάζει η εφαρμογή να φτιάξει λογαριασμό ή θα πρέπει να 

κλείσει την εφαρμογή. Για να πραγματοποιηθεί το παραπάνω δίνουμε στον χρήστη 3 

ευκαιρίες λάθους των στοιχείων του και μετά κλειδώνει το κουμπί «Είσοδος». Μόλις 

κλειδώσει, θα πρέπει να πατήσει το σχετικό κείμενο που υπάρχει ώστε να μεταβεί σε 

άλλο Activity και συγκεκριμένα σε αυτό που θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό. 

 Ο σχετικός κώδικας για το HomeActivity είναι ο παρακάτω:  

package com.example.myapplication; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener; 

import com.google.android.gms.tasks.Task; 

import com.google.firebase.auth.AuthResult; 

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; 

 

public class HomeActivity extends AppCompatActivity implements 

View.OnClickListener { 

 

    private FirebaseAuth firebaseAuth; 

    private EditText userPassword, userEmail; 

    private Button Login; 
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    private TextView Info; 

    private int counter = 3; 

    private ProgressBar progressBar1; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_home); 

 

        firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance(); 

 

        if(getIntent().getExtras() != null && 

getIntent().getExtras().getBoolean("CloseApp", false)) { 

            finish(); 

        } 

 

        userPassword = (EditText) findViewById(R.id.etPassword); 

        userEmail = (EditText) findViewById(R.id.etEmail); 

        Info = (TextView) findViewById(R.id.tvInfo); 

        Login = (Button) findViewById(R.id.btnLogin); 

        progressBar1 = (ProgressBar) findViewById(R.id.prBar2); 

 

        Info.setText("Αριθμός προσπαθειών που απομένουν: 3"); 

 

        findViewById(R.id.tvRegister).setOnClickListener(this); 

        findViewById(R.id.btnLogin).setOnClickListener(this); 

 

    } 

 

    private void userLogin() { 

        String user_email = userEmail.getText().toString().trim(); 

        String user_password = 

userPassword.getText().toString().trim(); 

 

        if (user_email.isEmpty()) { 

            userEmail.setError("Please enter a valid email"); 

            userEmail.requestFocus(); 

            progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            return; 

        } 

 

        if (user_password.length() < 6) { 

            userPassword.setError("Minimum lenght of password should 

be 6"); 

            userPassword.requestFocus(); 

            progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            return; 

        } 

 

        if (user_password.isEmpty()) { 

            userPassword.setError("Please enter a valid password"); 

            userPassword.requestFocus(); 

            progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            return; 

        } 

 

        firebaseAuth.signInWithEmailAndPassword(user_email, 

user_password).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

            @Override 

            public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 
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                if (task.isSuccessful()) { 

                    Intent intent = new Intent(HomeActivity.this, 

SecondActivity.class); 

                    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                    startActivity(intent); 

                    progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                } else { 

                    Toast.makeText(getApplicationContext(), 

task.getException().getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

 

                    counter--; 

 

                    Info.setText("Αριθμός προσπαθειών που απομένουν: " 

+ String.valueOf(counter)); 

                    progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

 

                    if(counter == 0){ 

                        Login.setEnabled(false); 

                        progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                        return; 

                    } 

 

                } 

            } 

        }); 

    } 

 

    @Override 

    public void onClick(View view) { 

        switch (view.getId()) { 

            case R.id.tvRegister: 

                progressBar1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                startActivity(new Intent(this, 

RegistrationActivity.class)); 

                break; 

 

            case R.id.btnLogin: 

                progressBar1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                if (Login.isEnabled()){ 

                    userLogin(); 

                    break; 

                } 

        } 

    } 

} 

 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, στον παραπάνω κώδικα χρησιμοποιούμε 

διάφορους κανόνες εγκυρότητας του email και του password, για να βοηθηθεί ο χρήστης 

εμφανίζουμε και σχετικά μηνύματα. Επίσης ενδιάμεσα χρησιμοποιούμε και 

progressBar1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

σε κατάσταση visible και invisible ώστε κατά την διάρκεια που η εφαρμογή εξετάζει την 

βάση εάν είναι καταχωρημένα τα στοιχεία που δίνει ο χρήστης στη βάση και καθυστερεί, 

να μην πιστέψει ο χρήστης πως κόλλησε η εφαρμογή. Βλέποντας την progressbar να 
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κινείται, είναι εύκολα αντιληπτό στον χρήστη πως η εφαρμογή εκτελεί κάποια εργασία. 

Τέλος υπάρχουν δύο κουμπιά στο Activity που έχουν την δική τους κατεύθυνση στον 

χρήστη. Το κουμπί Login (εφόσον είναι αληθές) κάνει «είσοδο» στον χρήστη και 

ακολουθεί το Activity με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, και το κουμπί Register 

που «στέλνει» τον χρήστη στο Activity για την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. 

Φυσικά όπως αναφέραμε και προηγουμένος το κάθε Activity έχει και το xml του με το 

γραφικό κομμάτι. Εδώ θα παραθέσω το xml του δεύτερου Activity. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:id="@+id/container" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/login" 

    tools:context="com.example.myapplication.MainActivity"> 

 

    <EditText 

        android:id="@+id/etEmail" 

        android:layout_width="215dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_alignBottom="@+id/prBar2" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:ems="10" 

        android:hint="example@mail.com" 

        android:drawableLeft="@drawable/ic_action_user" 

        android:inputType="textPersonName" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.503" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.537" /> 

 

    <EditText 

        android:id="@+id/etPassword" 

        android:layout_width="215dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_below="@+id/prBar2" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="14dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="Password" 

        android:drawableLeft="@drawable/ic_action_pass" 

        android:inputType="textPassword" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etEmail" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/btnLogin" 
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        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/etPassword" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="10dp" 

        android:text="ΕΙΣΟΔΟΣ" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etPassword" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/tvInfo" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="19dp" 

        android:layout_below="@+id/btnLogin" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:text="Αριθμός προσπαθειών που απομένουν:" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnLogin" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/tvRegister" 

        android:layout_width="224dp" 

        android:layout_height="49dp" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_alignStart="@+id/etPassword" 

        android:layout_marginBottom="28dp" 

        android:text="Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε τώρα!" 

        android:textAlignment="center" 

        android:textSize="18sp" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvInfo" /> 

 

    <ProgressBar 

        android:id="@+id/prBar2" 

        style="?android:attr/progressBarStyle" 

        android:layout_width="156dp" 

        android:layout_height="156dp" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:visibility="invisible" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

Αποτελείται από την επιλογή της εικόνας ταπετσαρίας (background), τις διαστάσεις της 

συγκεκριμένης εικόνας, δύο πεδία Edit Text, ένα Button, δύο πεδία TextView, και ένα 



75 

 

ProgressBar. Το πρώτο Edit Text χρησιμοποιείται για να μπορέσει ο χρήστης να 

καταχωρήσει το email του. Όπως παρατηρούμε έχουμε ρυθμίσει το πλάτος του πεδίου 

όπως και το ύψος του, το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται και μια μικρή βοήθεια προς τον 

χρήστη (hint) με την μορφή του mail. Αντίστοιχα το δεύτερο Edit Text χρησιμοποιείται 

για να μπορέσει ο χρήστης να καταχωρήσει το password του. Ακολουθεί το κουμπί όπου 

με την σειρά του συγκρίνει και ελέγχει την ορθότητα των παραπάνω πεδίων με το 

Firebase Auth. Όπως προαναφέραμε το επόμενο είναι ένα TextView όπου εμφανίζονται 

οι διαθέσιμες προσπάθειες που απομένουν στον χρήστη και έπειτα ακόμα ένα TextView 

που εάν το επιλέξει ο χρήστης, θα τον οδηγήσει αμέσως στο επόμενο Activity όπου θα 

χρειαστεί να δημιουργήσει τον λογαριασμό. Μην ξεχνάμε πως είναι πολύ σημαντική και 

η progressbar που με την σειρά της δεν αφήνει τον χρήστη να πιστέψει ότι κόλλησε το 

πρόγραμμα. 

 Έστω πως ο χρήστης είναι νέος χρήστης χωρίς λογαριασμό και επιλέγει να 

δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό λογαριασμό. Με την επιλογή του κατάλληλου 

TextView από τον χρήστη θα οδηγηθούμε στο τρίτο Activity – RegistrationActivity - 

δημιουργία λογαριασμού. Σε αυτό το σημείο ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το 

email και το password που θα θέλει να χρησιμοποιήσει ώστε να κάνει «είσοδο» στην 

εφαρμογή. Για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες αυτές του χρήστη, θα 

πρέπει να καλέσουμε και πάλι την υπηρεσία Firebase Auth όπου θα αποθηκεύσουμε εκεί 

τα στοιχεία του. Μετά από σχετικούς ελέγχους όπως στο προηγούμενο Activity 

αναγκάζουμε τον χρήστη να καταχωρήσει στην εφαρμογή κατάλληλα μορφοποιημένα τα 

στοιχεία email και password και εφόσον είναι αποδεκτά, ενημερώνουμε τα στοιχεία στο 

Firebase Auth. Ο έλεγχος των στοιχείων που λαμβάνουμε από τον χρήστη γίνεται με την 

εκτέλεση του κουμπιού regButton και εφόσον καλέσουμε την υπηρεσία με την παρακάτω 

γραμμή κώδικα: 

firebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(user_email, 

user_password).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

    @Override 

    public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

κάνουμε τους κατάλληλους ελέγχους και εφόσον είναι έγκυροι, ενημερώνει το Firebase 

Auth με τα νέα στοιχεία. Σε περίπτωση που υπάρχει ο συγκεκριμένος λογαριασμός στο 

Firebase Auth, βγάζει σχετικό μήνυμα με τον έλεγχο του else. Το κομμάτι κώδικα σε 

αυτό το σημείο είναι το παρακάτω: 
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firebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(user_email, 

user_password).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

    @Override 

    public void onComplete(@NonNull Task<AuthResult> task) { 

 

        if(task.isSuccessful()) { 

            Toast.makeText(RegistrationActivity.this, "Registration 

Successful", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            Intent login = new Intent(RegistrationActivity.this, 

HomeActivity.class); 

            login.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

            startActivity(login); 

        }else { 

 

            if (task.getException() instanceof 

FirebaseAuthUserCollisionException) { 

                Toast.makeText(RegistrationActivity.this, "You are 

already registed", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

            }else{ 

                Toast.makeText(getApplicationContext(), 

task.getException().getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            } 

        } 

    } 

 

Πέρα από την δυνατότητα να δημιουργήσει, το συγκεκριμένο Activity, νέο προσωπικό 

λογαριασμό στον χρήστη, υπάρχει και ένα TextView παρακάτω όπου εκεί έχουμε μια 

δεύτερη λειτουργεία. Το TextView μπορεί να επιστρέψει τον χρήστη στο προηγούμενο 

Activity και συγκεκριμένα στο HomeActivity χωρίς να πρέπει να δημιουργήσει 

λογαριασμό. Θα μπορούσε για παράδειγμα να έχει ήδη δημιουργήσει λογαριασμό και να 

το ξέχασε ή να μπήκε στο συγκεκριμένο Activity από λάθος. Σας παραθέτω παρακάτω 

όλο τον κώδικα του συγκεκριμένου Activity: 

package com.example.myapplication; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.annotation.NonNull; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ProgressBar; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.android.gms.tasks.OnCompleteListener; 

import com.google.android.gms.tasks.Task; 

import com.google.firebase.auth.AuthResult; 

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuth; 

import com.google.firebase.auth.FirebaseAuthUserCollisionException; 
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import org.w3c.dom.Text; 

 

public class RegistrationActivity extends AppCompatActivity { 

 

    private EditText userPassword, userEmail; 

    private Button regButton; 

    private TextView userLogin; 

    private FirebaseAuth firebaseAuth; 

    private ProgressBar progressBar; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_registration); 

        setupUIViews(); 

 

        firebaseAuth = FirebaseAuth.getInstance(); 

 

        regButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

 

                progressBar.setVisibility(View.VISIBLE); 

 

                if(validate()){ 

                    //Upload data to the database 

                    String user_email = 

userEmail.getText().toString().trim(); 

                    String user_password = 

userPassword.getText().toString().trim(); 

 

                    

firebaseAuth.createUserWithEmailAndPassword(user_email, 

user_password).addOnCompleteListener(new 

OnCompleteListener<AuthResult>() { 

                        @Override 

                        public void onComplete(@NonNull 

Task<AuthResult> task) { 

 

                            if(task.isSuccessful()) { 

                                

Toast.makeText(RegistrationActivity.this, "Registration Successful", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                Intent login = new 

Intent(RegistrationActivity.this, HomeActivity.class); 

                                

login.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                                startActivity(login); 

                            }else { 

 

                                if (task.getException() instanceof 

FirebaseAuthUserCollisionException) { 

                                    

Toast.makeText(RegistrationActivity.this, "You are already registed", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

                                    

progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                                }else{ 

                                    

Toast.makeText(getApplicationContext(), 

task.getException().getMessage(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); 
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                                } 

                            } 

                        } 

                    }); 

                } 

            } 

        }); 

 

        userLogin.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent log = new Intent(RegistrationActivity.this, 

HomeActivity.class); 

                log.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                startActivity(log); 

            } 

        }); 

 

    } 

 

    private void setupUIViews(){ 

        userPassword = (EditText) findViewById(R.id.etUserPassword); 

        userEmail = (EditText) findViewById(R.id.etUserEmail); 

        regButton = (Button) findViewById(R.id.btnRegister); 

        userLogin = (TextView) findViewById(R.id.tvUserLogin); 

        progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.prUserBar); 

    } 

 

    private Boolean validate(){ 

        Boolean result = false; 

 

        String password = userPassword.getText().toString(); 

        String email = userEmail.getText().toString(); 

 

        if (password.length() < 6){ 

            userPassword.setError("Minimum lenght of password should 

be 6"); 

            userPassword.requestFocus(); 

            progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

        } 

 

        if (password.isEmpty() || email.isEmpty())  { 

            Toast.makeText(this, "Please enter all the details", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            progressBar.setVisibility(View.INVISIBLE); 

        }else{ 

            result = true; 

        } 

 

        return result; 

    } 

} 

 

Όπως έχουμε δει και στα άλλα Activity πάντα ακολουθεί και το xml που είναι υπεύθυνο 

για τα γραφικά της κάθε οθόνης. Εδώ περιλαμβάνει πολύ απλά όπως και στη 

προηγούμενη οθόνη δύο πεδία EditText, το πρώτο για το email και το δεύτερο για το 

password. Ακολουθεί το κουμπί της «Εγγραφής», το κείμενο TextView που επιστρέφει 
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τον χρήστη στην προηγούμενη οθόνη και τέλος το ProgressBar που δεν αφήνει τον 

χρήστη να νομίζει πως κόλλησε η εφαρμογή. Ο σχετικός κώδικας είναι ο παρακάτω: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.example.myapplication.RegistrationActivity" 

    android:background="@drawable/registration"> 

 

    <EditText 

        android:id="@+id/etUserEmail" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="46dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="example@mail.com" 

        android:drawableLeft="@drawable/ic_action_user1" 

        android:inputType="textEmailAddress" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.503" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.62" /> 

 

    <EditText 

        android:id="@+id/etUserPassword" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="46dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:ems="10" 

        android:hint="Password" 

        android:drawableLeft="@drawable/ic_action_pass1" 

        android:inputType="textPassword" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.503" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etUserEmail" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.0" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/btnRegister" 

        android:layout_width="100dp" 

        android:layout_height="48dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:text="Εγγραφή" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
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        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/etUserPassword" 

        app:layout_constraintVertical_bias="0.14999998" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/tvUserLogin" 

        android:layout_width="268dp" 

        android:layout_height="51dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:text="Έχετε ήδη λογαριασμό? Σύνδεθείτε! " 

        android:textAlignment="center" 

        android:textSize="20dp" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/btnRegister" /> 

 

    <ProgressBar 

        android:id="@+id/prUserBar" 

        style="?android:attr/progressBarStyle" 

        android:layout_width="156dp" 

        android:layout_height="156dp" 

        android:layout_marginBottom="8dp" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:layout_marginTop="8dp" 

        android:visibility="invisible" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" /> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

 Εφόσον τώρα πλέον ο χρήστης έχει δημιουργήσει τον προσωπικό του 

λογαριασμό, επιστρέφει η εφαρμογή στην δεύτερη οθόνη (HomeActivity) και μπορεί ο 

χρήστης να συμπληρώσει τα στοιχεία του λογαριασμού του και να συνδεθεί στην 

εφαρμογή.  

  

 Ακολουθεί το τέταρτο Activity - SecondaryActivity με τις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου.  Στο παρόν Activity θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ακόμα μια 

λειτουργεία του Firebase και συγκεκριμένα την Realtime Database όπου θα 

αποθηκεύονται οι απαντήσεις της κάθε ερώτησης ανάλογα με τον χρήστη που έχει κάνει 

«είσοδο». Το σχήμα της βάσης θα είναι ένας πίνακας με τις απαντήσεις και θα έχει ως 

κλειδί ένα μοναδικό ID. Ο πίνακας που θα κρατάει τις απαντήσεις θα είναι μια κλάση με 

το όνομα Apantiseis όπου θα περιλαμβάνει μεθόδους Get και θα αποθηκεύει μέσα στον 
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πίνακα τις απαντήσεις του κάθε χρήστη. Θα έχει 18 πεδία, δηλαδή όσες είναι οι 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και ένα ακόμα κλειδί. Σύνολο 18 μεθόδους Get και ένα 

που θα δίνει μοναδικό κλειδί. Όλες οι απαντήσεις θα είναι της μορφής String 

(Αλφαριθμητικά) αν και θα δούμε αργότερα πως στην ερώτηση ένα, δεσμεύουμε τον 

χρήστη σε αριθμητική απάντηση. Ο κώδικας για τον πίνακα Apantiseis είναι ο παρακάτω: 

package com.example.myapplication; 

 

public class Apantiseis { 

 

    String apantisiId; 

    String apantisi01; 

    String apantisi02; 

    String apantisi03; 

    String apantisi04; 

    String apantisi05; 

    String apantisi06; 

    String apantisi07; 

    String apantisi08; 

    String apantisi09; 

    String apantisi10; 

    String apantisi11; 

    String apantisi12; 

    String apantisi13; 

    String apantisi14; 

    String apantisi15; 

    String apantisi16; 

    String apantisi17; 

    String apantisi18; 

 

 

    public Apantiseis (String apantisiId, String apantisi01, String 

apantisi02, String apantisi03, String apantisi04, String apantisi05, 

String apantisi06, String apantisi07, String apantisi08, String 

apantisi09, String apantisi10, String apantisi11, String apantisi12, 

String apantisi13, String apantisi14, String apantisi15, String 

apantisi16, String apantisi17, String apantisi18){ 

        this.apantisiId = apantisiId; 

        this.apantisi01 = apantisi01; 

        this.apantisi02 = apantisi02; 

        this.apantisi03 = apantisi03; 

        this.apantisi04 = apantisi04; 

        this.apantisi05 = apantisi05; 

        this.apantisi06 = apantisi06; 

        this.apantisi07 = apantisi07; 

        this.apantisi08 = apantisi08; 

        this.apantisi09 = apantisi09; 

        this.apantisi10 = apantisi10; 

        this.apantisi11 = apantisi11; 

        this.apantisi12 = apantisi12; 

        this.apantisi13 = apantisi13; 

        this.apantisi14 = apantisi14; 

        this.apantisi15 = apantisi15; 

        this.apantisi16 = apantisi16; 

        this.apantisi17 = apantisi17; 

        this.apantisi18 = apantisi18; 

    } 
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    public String getApantisiId() { 

        return apantisiId; 

    } 

 

    public String getApantisi01() { 

        return apantisi01; 

    } 

 

    public String getApantisi02() { 

        return apantisi02; 

    } 

 

    public String getApantisi03() { 

        return apantisi03; 

    } 

 

    public String getApantisi04() { 

        return apantisi04; 

    } 

 

    public String getApantisi05() { 

        return apantisi05; 

    } 

 

    public String getApantisi06() { 

        return apantisi06; 

    } 

 

    public String getApantisi07() { 

        return apantisi07; 

    } 

 

    public String getApantisi08() { 

        return apantisi08; 

    } 

 

    public String getApantisi09() { 

        return apantisi09; 

    } 

 

    public String getApantisi10() { 

        return apantisi10; 

    } 

 

    public String getApantisi11() { 

        return apantisi11; 

    } 

 

    public String getApantisi12() { 

        return apantisi12; 

    } 

 

    public String getApantisi13() { 

        return apantisi13; 

    } 

 

    public String getApantisi14() { 

        return apantisi14; 

    } 

 

    public String getApantisi15() { 
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        return apantisi15; 

    } 

 

    public String getApantisi16() { 

        return apantisi16; 

    } 

 

    public String getApantisi17() { 

        return apantisi17; 

    } 

 

    public String getApantisi18() { 

        return apantisi18; 

    } 

} 

 

Θα πρέπει τώρα να συνδυάσουμε την παραπάνω κλάση με τις ερωτήσεις. Για να 

πραγματοποιηθεί αυτό, θα πρέπει να δούμε τον κώδικα του SecondaryActivity. 

 Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου όπως είδαμε σε προηγούμενη ενότητα, 

αποτελούνται από ερωτήσεις κλειστού τύπου, ερωτήσεις δηλαδή που έχουν απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής και ΝΑΙ – ΟΧΙ. Στην εφαρμογή που δημιουργήσαμε, οι απαντήσεις 

πολλαπλής επιλογής θα απαντώνται με την βοήθεια των spinners, ενός αναδυόμενου 

παραθύρου που διευκολύνει τον χρήστη. Οι πιθανές απαντήσεις που θα βρίσκονται μέσα 

στα spinners, θα πρέπει να καταχωρηθούν στον κώδικα σε μορφή μικρών πινάκων και 

συγκεκριμένα ως Array στα Values – Strings όπως φαίνεται παρακάτω: 

<resources> 

    <string name="app_name">ΕΓΛΣ - ΕΛΠ</string> 

    <string name="title_home">Home</string> 

    <string name="title_dashboard">Dashboard</string> 

    <string name="title_notifications">Notifications</string> 

 

    <array name="erotisi3"> 

        <item></item> 

        <item>Λύκειο</item> 

        <item>Ι.Ε.Κ.</item> 

        <item>Τ.Ε.Ι.</item> 

        <item>Α.Ε.Ι..</item> 

        <item>Μεταπτυχιακό</item> 

        <item>Διδακτορικό</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi4"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi5"> 

        <item></item> 

        <item>20-30</item> 

        <item>31-40</item> 

        <item>41-50</item> 

        <item>51 και άνω</item> 
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    </array> 

 

    <array name="erotisi6"> 

        <item></item> 

        <item>Άντρας</item> 

        <item>Γυναίκα</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi7"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι, επιτακτικά</item> 

        <item>Ναι, μερικώς</item> 

        <item>Όχι ιδιαίτερα</item> 

        <item>Όχι καθόλου</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi8"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι, επιτακτικά</item> 

        <item>Ναι, μερικώς</item> 

        <item>Όχι ιδιαίτερα</item> 

        <item>Όχι καθόλου</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi9"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι, επιτακτικά</item> 

        <item>Ναι, μερικώς</item> 

        <item>Όχι ιδιαίτερα</item> 

        <item>Όχι καθόλου</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi10"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi11"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi12"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi13"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi14"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 
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    <array name="erotisi15"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

    <array name="erotisi16"> 

        <item></item> 

        <item>Ναι</item> 

        <item>Όχι</item> 

    </array> 

 

</resources> 

 

Υπάρχουν 4 ερωτήσεις, και συγκεκριμένα στην ερώτηση 1, ερώτηση 2, ερώτηση 17 και 

το κείμενο στο τέλος όπου ο χρήστης απαντάει με κείμενο. Βέβαια στην ερώτηση ένα ο 

χρήστης περιορίζεται από την εφαρμογή να απαντήσει με αριθμό αλλά στις επόμενες 

μπορεί να γράψει αλφαριθμητικό κείμενο. Πρέπει να πούμε εδώ πως κρίνεται απαραίτητη 

η απάντηση της ερώτησης ένα και δύο διότι κάποιος ερωτώμενος με πολλά χρόνια 

εμπειρίας στα οικονομικά και μιας καλής θέσης, θα μας δώσει απαντήσεις στην έρευνά 

μας με μεγαλύτερη βαρύτητα. Παρακάτω σας παραθέτω τον κώδικα του παρόν Activity: 

package com.example.myapplication; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.text.TextUtils; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageButton; 

import android.widget.Spinner; 

import android.widget.Toast; 

 

import com.google.firebase.database.DatabaseReference; 

import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase; 

 

public class SecondActivity extends AppCompatActivity { 

 

    Button submission; 

    ImageButton help_button; 

    EditText answer1; 

    EditText answer2; 

    Spinner answer3; 

    Spinner answer4; 

    Spinner answer5; 

    Spinner answer6; 

    Spinner answer7; 

    Spinner answer8; 

    Spinner answer9; 

    Spinner answer10; 

    Spinner answer11; 

    Spinner answer12; 

    Spinner answer13; 
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    Spinner answer14; 

    Spinner answer15; 

    Spinner answer16; 

    EditText answer17; 

    EditText answer18; 

 

    DatabaseReference databaseApantiseis; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_second); 

 

        databaseApantiseis = 

FirebaseDatabase.getInstance().getReference("Apantiseis"); 

 

        submission = (Button) findViewById(R.id.button1); 

        help_button = (ImageButton) findViewById(R.id.button_help); 

        answer1 = (EditText) findViewById(R.id.editText1); 

        answer2 = (EditText) findViewById(R.id.editText2); 

        answer3 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner3); 

        answer4 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner4); 

        answer5 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner5); 

        answer6 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner6); 

        answer7 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner7); 

        answer8 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner8); 

        answer9 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner9); 

        answer10 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner10); 

        answer11 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner11); 

        answer12 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner12); 

        answer13 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner13); 

        answer14 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner14); 

        answer15 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner15); 

        answer16 = (Spinner) findViewById(R.id.spinner16); 

        answer17 = (EditText) findViewById(R.id.editText17); 

        answer18 = (EditText) findViewById(R.id.editText18); 

 

        submission.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                addanswers(); 

            } 

        }); 

 

        help_button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                startActivity(new Intent(SecondActivity.this, 

Pop.class)); 

            } 

        }); 

    } 

 

    private void addanswers() { 

        String apantisi01 = answer1.getText().toString().trim(); 

        String apantisi02 = answer2.getText().toString().trim(); 

        String apantisi03 = answer3.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi04 = answer4.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi05 = answer5.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi06 = answer6.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi07 = answer7.getSelectedItem().toString(); 
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        String apantisi08 = answer8.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi09 = answer9.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi10 = answer10.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi11 = answer11.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi12 = answer12.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi13 = answer13.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi14 = answer14.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi15 = answer15.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi16 = answer16.getSelectedItem().toString(); 

        String apantisi17 = answer17.getText().toString().trim(); 

        String apantisi18 = answer18.getText().toString().trim(); 

 

        if (TextUtils.isEmpty(apantisi01)) { 

            Toast.makeText(this, "Πρέπει να γράψετε την απάντησή σας 

στην Ερώτηση 1", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            return; 

        } 

 

        if (TextUtils.isEmpty(apantisi02)) { 

            Toast.makeText(this, "Πρέπει να γράψετε την απάντησή σας 

στην Ερώτηση 2", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            return; 

        } 

 

        if (!TextUtils.isEmpty(apantisi01) && 

!TextUtils.isEmpty(apantisi02)) { 

 

            String id = databaseApantiseis.push().getKey(); 

 

            Apantiseis apantiseis = new Apantiseis(id, apantisi01, 

apantisi02, apantisi03, apantisi04, apantisi05, apantisi06, 

apantisi07, apantisi08, apantisi09, apantisi10, apantisi11, 

apantisi12, apantisi13, apantisi14, apantisi15, apantisi16, 

apantisi17, apantisi18); 

 

            databaseApantiseis.child(id).setValue(apantiseis); 

 

            Toast.makeText(this, "Οι απαντήσεις σας έχουν υποβληθεί με 

επιτυχία", Toast.LENGTH_LONG).show(); 

 

            Intent finalintent = new Intent(SecondActivity.this, 

FinalActivity.class); 

            finalintent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

            startActivity(finalintent); 

 

        } else { 

            Toast.makeText(this, "Πρέπει να γράψετε την απάντησή σας", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

        } 

    } 

} 

 

 Φυσικά ακολουθεί και το xml του παραπάνω Activity με τα γραφικά και την 

οθόνη αλλά σε αυτή την περίπτωση περιλαμβάνει τις ερωτήσεις με πεδία κειμένου 

TextView. Όλα τα κείμενα της οθόνης αυτής είναι TextView και ενδιάμεσα υπάρχουν οι 

πιθανές απαντήσεις σε spinners όπου θα επιλέξει ο χρήστης. Στο τέλος του xml, 

ακολουθεί το κουμπί «Υποβολής» όπου καταχωρεί τις απαντήσεις του χρήστη στη βάση. 
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Να διευκρινιστεί πως για τον λόγω, του ότι είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις και δεν 

χωράνε να εμφανιστούν σε μια οθόνη, βάλαμε μια λειτουργεία scroll και ο χρήστης 

μπορεί να μεταβεί προς τα κάτω και να εμφανιστούν όλες οι ερωτήσεις που δεν χωράνε 

στην οθόνη. Ο κώδικας του αρχείου xml είναι ο παρακάτω: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/answers" 

    tools:context="com.example.myapplication.SecondActivity"> 

 

    <ScrollView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"> 

 

        <RelativeLayout 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content"> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver1" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_alignTop="@+id/button_help" 

                android:layout_marginEnd="0dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:layout_toStartOf="@+id/button_help" 

                android:text="Ερωτηματολόγιο" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="30sp" 

                android:textStyle="bold" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver2" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver1" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="«Πώς η αλλαγή του ΕΓΛΣ με τα ΕΛΠ 

επηρέασε πρακτικά τους λογιστές και τις επιχειρήσεις»" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/black" 

                android:textSize="25sp" 

                android:textStyle="bold" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver3" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver2" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 
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                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="•    Γενικά Στοιχεία Συμμετέχοντος" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="25sp" 

                android:textStyle="bold" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver4" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver3" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 1:" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textSize="20sp" 

                android:textStyle="bold" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver5" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver4" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Πόσα χρόνια συνολικής εργασιακής 

εμπειρίας επί των οικονομικών έχετε αποκτήσει;" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/editText1" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver5" 

                android:layout_marginBottom="8dp" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:ems="10" 

                android:inputType="number|numberSigned|numberDecimal" 

                android:textSize="20sp" 

                app:layout_constraintVertical_bias="0.126" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver6" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/editText1" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 2:" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 
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                android:textStyle="bold" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver7" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver6" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Ποια είναι η θέση εργασίας σας (βασικά 

καθήκοντα θέσης);" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/editText2" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver7" 

                android:layout_marginBottom="8dp" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:ems="10" 

                android:inputType="text" 

                app:layout_constraintVertical_bias="0.126" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver8" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/editText2" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 3:" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver9" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver8" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner3" 

                android:layout_width="match_parent" 
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                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver9" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi3" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver10" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner3" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 4:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver11" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver10" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά 

σεμινάρια για τα ΕΛΠ;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner4" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver11" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi4" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver12" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner4" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 5:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 
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                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver13" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver12" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Που κατατάσσετε την ηλικία σας;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner5" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver13" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi5" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver14" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner5" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 6:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver15" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver14" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Ποιο είναι το φύλο σας;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner6" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver15" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 
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                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi6" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver16" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner6" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="•    Ερωτήσεις έρευνας" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="25sp" 

                android:textStyle="bold" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver17" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver16" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 7:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver18" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver17" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Πιστεύετε πως η εφαρμογή των ΕΛΠ 

δημιούργησε την ανάγκη για ανασυγκρότηση της επιχείρησής σας;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner7" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver18" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi7" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver19" 
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                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner7" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 8:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver20" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver19" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Πιστεύετε ότι οι κανόνες των ΕΛΠ είναι 

περίπλοκοι και η εφαρμογή τους απαιτεί κατάλληλη κατάρτιση;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner8" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver20" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi8" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver21" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner8" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 9:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver22" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver21" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Ο τρόπος εφαρμογής των ΕΛΠ παρέχει τη 
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δυνατότητα / ελευθερία  παρουσίασης / χρήσης των επιθυμητών λογιστικών 

μεθόδων;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner9" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver22" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi9" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver23" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner9" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 10:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver24" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver23" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Σας φαίνεται πολύπλοκη η φορολογία με τη 

χρήση των ΕΛΠ;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner10" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver24" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi10" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver25" 

                android:layout_width="match_parent" 
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                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner10" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 11:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver26" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver25" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Μπορεί η χρήση των ΕΛΠ να οδηγήσει σε 

πιο ξεκάθαρα και διαφανή αποτελέσματα αποτρέποντας τη δημιουργία 

οικονομικών απατών;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner11" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver26" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi11" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver27" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner11" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 12:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver28" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver27" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Η εφαρμογή των ΕΛΠ φέρνει τις εταιρίες 
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σε θέση να εμφανίσουν πληροφορίες που δεν ευνοούν την εικόνα τους 

έναντι τρίτων;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner12" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver28" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi12" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver29" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner12" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 13:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver30" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver29" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Πιστεύετε πως η εφαρμογή των ΕΛΠ αυξάνει 

το κόστος λειτουργίας ενός λογιστηρίου;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner13" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver30" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi13" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver31" 

                android:layout_width="match_parent" 
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                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner13" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 14:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver32" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver31" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το ΕΓΛΣ 

στις καθημερινές σας εργασίες παράλληλα με την χρήση των ΕΛΠ;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner14" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver32" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi14" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver33" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner14" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 15:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver34" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver33" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Υπάρχουν προβλήματα από την παράλληλη 

χρήση του ΕΓΛΣ και των ΕΛΠ;" 
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                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner15" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver34" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi15" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver35" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner15" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 16:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver36" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver35" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Υπάρχει επαρκής ενημέρωση των λογιστών 

και των ελεγκτών;" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <Spinner 

                android:id="@+id/spinner16" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver36" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:entries="@array/erotisi16" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver37" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/spinner16" 
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                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Ερώτηση 17:" 

                android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

                android:textStyle="bold" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver38" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver37" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:text="Πόσος χρόνος θα χρειαστεί κατά τη γνώμη 

σας για να λειτουργείτε αποκλειστικά και μόνο στους ρυθμούς των ΕΛΠ;" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/editText17" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver38" 

                android:layout_marginBottom="8dp" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 

                android:ems="10" 

                android:inputType="text" 

                app:layout_constraintVertical_bias="0.126" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <TextView 

                android:id="@+id/tver39" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/editText17" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Παρακάτω παραθέτεται ελεύθερος χώρος για 

προσωπικές σας παρατηρήσεις που ίσως επηρεάσουν ή βελτιώσουν το 

αποτέλεσμα της έρευνας:" 

                android:textColor="@android:color/white" 

                android:textAlignment="center" 

                android:textSize="20sp" /> 

 

            <EditText 

                android:id="@+id/editText18" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/tver39" 

                android:layout_marginBottom="8dp" 

                android:layout_marginEnd="8dp" 

                android:layout_marginStart="8dp" 

                android:layout_marginTop="25dp" 
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                android:ems="10" 

                android:inputType="text|textLongMessage" 

                app:layout_constraintVertical_bias="0.126" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <Button 

                android:id="@+id/button1" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="wrap_content" 

                android:layout_below="@+id/editText18" 

                android:layout_marginBottom="8dp" 

                android:layout_marginTop="35dp" 

                android:text="Υποβολή" 

                tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

                android:textSize="20sp"/> 

 

            <ImageButton 

                android:id="@+id/button_help" 

                android:layout_width="80dp" 

                android:layout_height="80dp" 

                android:layout_alignParentTop="true" 

                android:layout_centerHorizontal="true" 

                android:layout_alignEnd="@+id/tver2" 

                android:layout_marginTop="9dp" 

                app:srcCompat="@drawable/help" /> 

 

        </RelativeLayout> 

 

    </ScrollView> 

 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

 Παραλείψαμε να αναφερθούμε πως στο συγκεκριμένο Activity έχουμε 

προσθέσει και μια «Βοήθεια» προς τον χρήστη που εάν επιλεγεί από τον ίδιο, θα 

εμφανιστεί ένα μήνυμα σε μορφή pop και θα έχει πληροφορίες ως προς την εφαρμογή. 

Έχει σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να προσαρμόζεται σε κάθε οθόνη συσκευής και 

να καταλαμβάνει το 80% του πλάτους και το 60% του ύψους του κινητού. Εάν πατήσει 

ο χρήστης έξω από το pop μήνυμα εξαφανίζεται. Και σε αυτό το σημείο (όπως και πριν) 

υπάρχει δυνατότητα scroll για να μην χάνεται κείμενο. Ο σχετικός κώδικας είναι ο 

παρακάτω: 

package com.example.myapplication; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.annotation.Nullable; 

import android.util.DisplayMetrics; 

 

public class Pop extends Activity{ 

    @Override 

    protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

 

        setContentView(R.layout.popwindow); 
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        DisplayMetrics dm = new DisplayMetrics(); 

        getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(dm); 

 

        int width = dm.widthPixels; 

        int height = dm.heightPixels; 

 

        getWindow().setLayout((int)(width*.8),(int)(height*.6)); 

    } 

} 

 

Πάντα συμπεριλαμβάνεται και το αντίστοιχο xml που παραθέτω παρακάτω: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

 

    <ScrollView android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="match_parent" 

            

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 

 

            <RelativeLayout 

                

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

                android:layout_width="match_parent" 

                android:layout_height="match_parent" 

                android:background="@drawable/papyros"> 

 

 

                <TextView 

                    android:id="@+id/Kalosorisma" 

                    android:layout_width="230dp" 

                    android:layout_height="500dp" 

                    android:layout_centerHorizontal="true" 

                    android:layout_centerVertical="true" 

                    android:text="Η συγκεκριμένη mobile εφαρμογή 

δημιουργήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει σκοπό την 

συλλογή απαντήσεων από συμμετέχοντες του οικονομικού κλάδου ώστε να 

προβούμε στα σχετικά συμπεράσματα της έρευνας. Σας παρακαλώ να 

απαντήσετε με ειλικρίνεια και προσοχή στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

για να έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα. Η ερώτηση 1 και η ερώτηση 2 

είναι υποχρεωτικές ως προς την απάντησή τους. Μετά την τελευταία 

απάντηση, υπάρχει χώρος να γράψετε σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν 

όλη την εφαρμογή και θα βοηθήσουν στην εξέλιξή αυτής. Σας ευχαριστώ 

για την κατανόηση." 

                    android:textAlignment="center" 

                    android:textColor="@android:color/background_dark" 

                    android:textSize="14sp" /> 

            </RelativeLayout> 

 

    </ScrollView> 

 

 Τέλος, μετά την επιτυχή υποβολή των απαντήσεων και ενημέρωση αυτών στη 

βάση του Firebase, ακολουθεί το τελευταίο Activity – FinalActivity – Ευχαριστήριο 

μήνυμα, όπου εμφανίζει (όπως λέει και το όνομά του) ένα κείμενο ευχαριστώντας όλους 

τους συμμετέχοντες και ακολουθεί ένα κουμπί που τερματίζει την εφαρμογή. Το σχετικό 

κομμάτι κώδικα είναι το εξής: 
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package com.example.myapplication; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class FinalActivity extends AppCompatActivity { 

 

    private Button Exit; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_final); 

 

        Exit = (Button) findViewById(R.id.exitbutton); 

 

        Exit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent CloseInt = new Intent(getApplicationContext(), 

HomeActivity.class); 

                CloseInt.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 

                CloseInt.putExtra("CloseApp", true); 

                startActivity(CloseInt); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 

και το αρχείο xml: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/answers" 

    tools:context="com.example.myapplication.FinalActivity"> 

 

    <RelativeLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content"> 

 

        <Button 

            android:id="@+id/exitbutton" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_below="@+id/finalview" 

            android:layout_marginBottom="8dp" 

            android:layout_marginTop="35dp" 

            android:text="Έξοδος" 

            tools:layout_editor_absoluteX="8dp" 

            android:textSize="20sp"/> 

 

        <TextView 

            android:id="@+id/finalview" 
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            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_alignParentTop="true" 

            android:layout_centerHorizontal="true" 

            android:layout_marginTop="120dp" 

            android:text="Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην 

έρευνά μου" 

            android:textAlignment="center" 

            android:textColor="@android:color/white" 

            android:textSize="30sp" 

            tools:layout_editor_absoluteY="8dp" /> 

 

    </RelativeLayout> 

 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 

 

 

3.8 Το δείγμα της έρευνας 

 

Μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής, ακολούθησε η προώθησή της σε σελίδες 

στο διαδίκτυο αλλά και σε ομάδες και κοινότητες λογιστών – οικονομολόγων. Αρχικά το 

μέγεθος του δείγματος δεν το γνώριζα αλλά καθημερινά έβλεπα στην βάση που 

αποθηκεύονταν οι απαντήσεις ολοένα να αυξάνεται.  

Η έρευνα και η προώθηση της εφαρμογής ξεκίνησε στις 1 Δεκεμβρίου 2017 και 

η καταγραφή των αποτελεσμάτων ώστε να υπάρξει τελικό συμπέρασμα ολοκληρώθηκε 

στις 15 Ιανουαρίου 2018. Όπως αναφέρει και ο Cohen et al.,2007, “Τα μεγάλα δείγματα 

εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία καθώς επίσης επιτρέπουν πιο 

εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται.” Για τον λόγω του ότι 

μας περιορίζει το χρονικό περιθώριο της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας, για την παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν απαντήσεις από 97 χρήστες της 

εφαρμογής και ακολούθησε η επεξεργασία και ανάλυση αυτών.  

Ο κάθε χρήστης που εκτελούσε την εφαρμογή, καλούνταν να απαντήσει σε 18 

ερωτήσεις οι οποίες ήταν χωρισμένες σε δύο ομάδες ερωτήσεων. Η πρώτη ομάδα 

ερωτήσεων επικεντρώνεται στο να καταλάβουμε το προφίλ των συμμετεχόντων που θα 

μας δώσουν τις απαντήσεις για την έρευνα που διεξάγουμε ενώ στη δεύτερη ομάδα θα 

δούμε τις απαντήσεις που μας έδωσαν οι ίδιοι στο κυρίως σώμα της έρευνας, τις 

ερωτήσεις δηλαδή που αφορούν τα ΕΛΠ και το ΕΓΛΣ. Με τον παραπάνω τρόπο θα 

μπορέσουμε εύκολα να διακρίνουμε ποια ομάδα απαντήσεων κρίνεται αναξιόπιστη και 

να την βγάλουμε από το δείγμα. Οι απατήσεις που καταγράφονται στην βάση έχουν την 

παρακάτω μορφή: 
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Εικόνα 2: Δεδομένα στη βάση firebase 

 

Το παραπάνω group απαντήσεων κρίνεται αξιόπιστο επειδή το προφίλ του ερωτώμενου 

δείχνει να είναι ένα άτομο μορφωτικού επιπέδου σε βαθμό μεταπτυχιακού, ηλικίας 31-

40, γεγονός που είναι απόλυτα λογικό να έχει και 8 χρόνια εμπειρία στα οικονομικά, 

απαντάει σοβαρά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και με ειλικρίνεια. 

Κατά την ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων, υπήρξαν και 11 ομάδες 

παράλογων απαντήσεων που κρίθηκαν αναξιόπιστες κι έτσι απορρίφθηκαν από το δείγμα 

της έρευνας. Το δείγμα λοιπόν που θα μελετηθεί παρακάτω αποτελείται από 86 ενεργούς 

Λογιστές και Οικονομολόγους. 

 

 

3.9 Η ανάλυση των δεδομένων 

 

Παρακάτω θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν οι απαντήσεις των 86 



106 

 

ερωτώμενων ξεχωριστά σε κάθε μία ερώτηση συνοδεύοντας και με ένα επεξηγηματικό 

γράφημα. 

 

• Συνολική εργασιακή εμπειρία του δείγματος 

 

Αρχικά οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν τη σχετική εργασιακή τους 

εμπειρία με βάση τα χρόνια της προϋπηρεσίας τους. Οι απαντήσεις που προέκυψαν από 

την παραπάνω ερώτηση είναι ποικίλες αφού το ερώτημα ήταν ανοιχτής φύσεως και κάθε 

ερωτώμενος είχε τη δυνατότητα να σημειώσει τα χρόνια συνολικής εμπειρίας του στον 

κλάδο. Τέσσερις στους δέκα συμμετέχοντες έχουν εργαστεί από επτά έως δέκα έτη, ενώ 

κατά προσέγγιση τρείς στους δέκα έχουν απασχοληθεί από δώδεκα έως δεκαέξι έτη. 

Επιπλέον δύο στους δέκα ερωτηθέντες έχουν εργαστεί συνολικά λιγότερο από έξι έτη 

καθώς και ένας στους δέκα έχει εργαστεί από δεκαεπτά έτη και άνω. Είναι εντυπωσιακό 

το γεγονός ό,τι μόλις ένας στους δέκα ερωτηθέντες έχουν σημαντική εργασιακή εμπειρία. 

 

Πίνακας 3: Συνολική εργασιακή εμπειρία του δείγματος 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 2-6 χρόνια 21 24,42 21,42 

7-11 χρόνια 34 39,54 63,96 

12-16 χρόνια 23 26,74 90,70 

17 και άνω χρόνια 8 9,30 100,00 

Σύνολο 86 100,00  
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Διάγραμμα 1: Συνολική εργασιακή εμπειρία του δείγματος 

 

• Θέση εργασίας του δείγματος 

 

Στο ερώτημα που σχετίζεται με τη θέση εργασίας του δείγματος, σαράντα οκτώ από τους 

ογδόντα έξι συμμετέχοντες εργάζονται στη θέση Λογιστή και είκοσι τρείς στη θέση του 

Βοηθού Λογιστή. Μόλις εννέα απασχολούνται ως Υπεύθυνοι Λογιστηρίου και έξι 

επιπλέον απάντησαν πως εργάζονται ως Διευθυντές στην εκάστοτε επιχείρηση. Είναι 

σημαντικό να επισημάνουμε πως περισσότεροι από έναν στους δύο καταλαμβάνουν την 

θέση του Λογιστή, ενώ το υπόλοιπο σαράντα πέντε τις εκατό μοιράζεται στις θέσεις του 

βοηθού λογιστή, υπευθύνων λογιστηρίου και άλλων διοικητικών θέσεων. 

 

Πίνακας 4: Θέση εργασίας του δείγματος 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Βοηθός Λογιστής 23 26,74 26,74 

Λογιστής 48 55,82 82,56 

Υπεύθυνοι Λογιστηρίου 9 10,47 93,03 

Διευθυντές 6 6,97 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

Συνολική εργασιακή εμπειρία του δείγματος

2-6 χρόνια 7-11 χρόνια 12-16 χρόνια 17 και άνω χρόνια
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Διάγραμμα 2: Θέση εργασίας του δείγματος 

 

• Το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος 

 

Στην ερώτηση αυτή οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το μορφωτικό τους 

επίπεδο με βάση τις σπουδές που έχουν πραγματοποιήσει σε προπτυχιακό, 

μεταπτυχιακό ή επίπεδο διδακτορικού. Το μικρότερο ποσοστό καταλαμβάνουν όσοι 

ολοκλήρωσαν το διδακτορικό τους, ενώ το αμέσως χαμηλότερο ποσοστό αποτελείται 

από τους απόφοιτους ΙΕΚ. Στο μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκονται οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενώ 

στη δεύτερη θέση ανέρχονται οι απόφοιτοι ΑΕΙ. Στην συνέχεια ακολουθούν οι 

πτυχιούχοι μεταπτυχιακού προγράμματος. Κρίνεται σημαντικό να τονιστεί πως κανένας 

συμμετέχων δεν έχει παραμείνει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το παραπάνω 

γεγονός αποδεικνύει πως όλοι τους έχουν απαντήσει ορθότερα και με μεγαλύτερο εύρος 

γνώσεων στο ερωτηματολόγιό μας. Εν κατακλείδι παραθέτουμε τα ποσοστά όπως αυτά 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

  

Θέση εργασίας του δείγματος

Βοηθός Λογιστής Λογιστής Υπεύθυνοι Λογιστηρίου Διευθυντές
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Πίνακας 5: Επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Λύκειο 0 0,00 0,00 

 ΙΕΚ 4 4,65 4,65 

ΤΕΙ 39 45,35 50,00 

ΑΕΙ 24 27,91 96,51 

Μεταπτυχιακό 16 18,60 100,00 

Διδακτορικό 3 3,49  

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 3: Επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος 

 

• Ηλικία του δείγματος 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η έρευνα έχει στραφεί σε δείγμα Λογιστών και 

Οικονομολόγων. Για τον παραπάνω λόγο, ήταν αναμενόμενο η ηλικία των 

συμμετεχόντων να κυμαίνεται από 25 ετών και άνω. Υπήρξαν 2 ερωτηματολόγια όπου 

απαντήθηκαν από άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών. Έτσι έκρινα πως δεν έχουν την ανάλογη 

εμπειρία στα οικονομικά ώστε οι απαντήσεις τους να μπορέσουν να επηρεάσουν το 

δείγμα. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων εντοπίζεται στις ηλικίες 

Επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος

ΙΕΚ ΤΕΙ ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό
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35-44 ετών με ποσοστό 53% (46 άτομα) ενώ ακολουθούν αμέσως μετά οι ηλικίες 25-34 

με ποσοστό 33% (28 άτομα) ενώ λιγότεροι στις ηλικίες 45 και άνω με ποσοστό μόλις 

14% (12 άτομα). Τα παραπάνω ποσοστά μας δείχνουν πως το μεγαλύτερο μέρος του 

δείγματος ανήκει στις ηλικίες από 35 έως 44 ετών και μπορούμε να συνεπάγουμε πως το 

μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει απαντηθεί από λογιστές με χρόνια εμπειρία στον 

κλάδο καθώς επίσης πως λόγο ηλικίας τους μπορούν να δεχτούν, να κατανοήσουν και να 

ενταχθούν σε αλλαγές που απαιτεί ο κλάδος. Αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η κατανομή των ηλικιών του δείγματος: 

 

Πίνακας 6: Ηλικία του δείγματος 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 25-34 28 32,56 32,56 

35-44 46 53,49 86,05 

45 και άνω 12 13,95 100,00 

Σύνολο 86 100,0  

 

 

Διάγραμμα 4: Ηλικία του δείγματος 

  

Ηλικία του δείγματος

25-34 35-44 45 και άνω
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• Φύλο του δείγματος 

 

Κατά την ανάλυση του δείγματος των συμμετεχόντων ως προς το φύλο βλέπουμε 

πως από τους 86 συμμετέχοντες (n=86) της έρευνας, περίπου το 64% (55 άτομα) είναι 

άντρες ενώ περίπου το 36% (31 άτομα) του δείγματος είναι γυναίκες.  Στον παρακάτω 

πίνακα παρουσιάζονται με ανάλυση τα ποσοστά που προαναφέραμε: 

 

Πίνακας 7: Φύλο του δείγματος 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Άντρας 55 63,95 63,95 

Γυναίκα 31 36,05 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

  

 

Διάγραμμα 5: Φύλο του δείγματος 

 

• Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τα ΕΛΠ 

 

Ολοκληρώνοντας το σύνολο των πρώτων ερωτήσεων γενικού περιεχομένου κρίθηκε 

σημαντικό για την πορεία των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου να απαντηθεί η 

κρίσιμη ερώτηση όσον αφορά την παρακολούθηση σεμιναρίων. Η συγκεκριμένη 

ερώτηση δείχνει κατά πόσο το δείγμα μας βρίσκεται σε θέση να απαντήσει συνειδητά και 

έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για να προχωρήσει στη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του 

Φύλο του δείγματος

Άνδρας Γυναίκα
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ερωτηματολογίου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως αποκλείουμε τους ερωτώμενους που 

δεν παρακολούθησαν σχετικά σεμινάρια με τα ΕΛΠ μιας και είναι πολύ πιθανό να 

παρακολούθησαν τη νομοθεσία και να αφιέρωσαν αρκετό χρόνο ώστε να κατανοήσουν 

τον τρόπο εφαρμογής των ΕΛΠ. Σχεδόν επτά στους δέκα έχουν απαντήσει θετικά καθώς 

έχουν ήδη παρακολουθήσει κάποιου είδους μορφωτικού σεμιναρίου. Λιγότεροι από τρεις 

στους δέκα δεν πραγματοποίησαν την παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου χωρίς να 

γνωρίζουμε εάν δεν το θεώρησαν απαραίτητο ή κάποια άλλη πιθανή αιτία. 

 

Πίνακας 8: Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τα ΕΛΠ 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 63 73,26 73,26 

Όχι 23 26,74 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 6: Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τα ΕΛΠ 

 

Στη δεύτερη ομάδα των ερωτήσεων αναφέρονται στα ΕΛΠ και το ΕΓΛΣ σχετικά 

με την εφαρμογή του νέου νόμου, το επίπεδο δυσκολίας και τις απαιτήσεις από τους 

Λογιστές - Οικονομολόγους. Στην συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων που δόθηκαν στην έρευνα ανά ερώτηση: 

Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με τα ΕΛΠ

Ναι Όχι
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• Οι κανόνες των ΕΛΠ απαιτούν κατάλληλη κατάρτιση 

 

Στην πρώτη ερώτηση της δεύτερης ομάδας, δώσαμε στους συμμετέχοντες τέσσερεις 

ως πιθανές απαντήσεις και συγκεκριμένα: «Ναι επιτακτικά», «Ναι μερικώς», «Όχι 

ιδιαίτερα» και «Όχι καθόλου».  Παρατηρείται ότι η σημαντικότητα της κατάρτισης με 

τους νέους κανόνες των ΕΛΠ ανέρχεται συνολικά σχεδόν στο ογδόντα τις εκατό. Πιο 

συγκεκριμένα ελάχιστα κάτω από το πενήντα τις εκατό υποστηρίζει ότι είναι αρκετά 

σημαντικό να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι στο νέο σύστημα λογιστικών κανόνων καθώς 

και κοντά στο τριάντα τις εκατό κρίνουν πως είναι απολύτως απαραίτητο. Η μειοψηφία 

του δείγματος έκρινε πως δεν είναι απαραίτητο να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι την 

κατάλληλη κατάρτιση. Οι παραπάνω συμμετέχοντες καταλαμβάνουν λίγο παραπάνω από 

το είκοσι τις εκατό. Αναλυτικότερα διαπιστώνουμε πως μόλις το τέσσερα τις εκατό δεν 

θεωρεί καθόλου αναγκαία τη διαδικασία της εξέλιξης στην επιπρόσθετη γνώση. 

Σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνουν και όσοι υποστηρίζουν πως δεν είναι ιδιαίτερα 

σκόπιμη η διαδικασία αυτή. Το ποσοστό αυτό ανέρχεται κοντά στο δεκαέξι τις εκατό.  

 

Πίνακας 9: Οι κανόνες των ΕΛΠ απαιτούν κατάλληλη κατάρτιση 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι, επιτακτικά 27 31,40 31,40 

Ναι, μερικώς 41 47,67 79,07 

Όχι ιδιαίτερα 14 16,27 95,34 

Όχι, καθόλου 4 4,66 100,00 

Σύνολο 86 100,00  
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Διάγραμμα 7: Οι κανόνες των ΕΛΠ απαιτούν κατάλληλη κατάρτιση 

 

• Η ανάγκη για ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων του δείγματος με 

την εφαρμογή των ΕΛΠ 

 

Στην επόμενη ερώτηση που ακολουθεί, οι πιθανές απαντήσεις του δείγματος είναι: 

Ναι επιτακτικά, Ναι μερικώς, Όχι ιδιαίτερα και Όχι καθόλου. Με βάση τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων μπορούμε να παρατηρήσουμε πως δεν υπήρξαν ακραίες απαντήσεις 

σε σχέση με την ανάγκη ανασυγκρότησης των επιχειρήσεών τους. Για παράδειγμα 

μόλις πέντε άτομα θεώρησαν επιτακτική την προσαρμογή στο νέο σύστημα ΕΛΠ ενώ 

μόλις τρία άτομα δήλωσαν πως δεν υπάρχει καμία ανάγκη για διαφοροποίηση της 

επιχείρησής τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η απάντηση «Ναι, μερικώς» με 

ποσοστό σχεδόν πενήντα πέντε τις εκατό, και ακολουθεί η απάντηση «Όχι ιδιαίτερα» 

με ποσοστό σχεδόν τριάντα έξι τις εκατό. Συμπεραίνουμε πως κατά πλειοψηφία 

θεωρήθηκε από ελαφρώς σημαντικό το να ανασυγκροτηθεί η επιχείρησή τους έως όχι 

τόσο απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ριζική αλλαγή σε μεγάλο βαθμό. Παρακάτω σας 

παραθέτετε σχετική ανάληση αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα: 

  

Οι κανόνες των ΕΛΠ απαιτούν κατάλληλη 
κατάρτιση

Ναι, επιτακτικά Ναι, μερικώς Όχι ιδιαίτερα Όχι, καθόλου
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Πίνακας 10: Η ανάγκη ανασυγκρότησης με την εφαρμογή των ΕΛΠ 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι, επιτακτικά 5 5,81 5,81 

Ναι, μερικώς 47 54,65 60,46 

Όχι ιδιαίτερα 31 36,05 96,51 

Όχι, καθόλου 3 3,49 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 8: Η ανάγκη ανασυγκρότησης με την εφαρμογή των ΕΛΠ 

 

• Η εφαρμογή των ΕΛΠ παρέχει την ελευθερία των επιθυμητών 

λογιστικών μεθόδων 

 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση επίσης ορίστηκαν ως πιθανές απαντήσεις «Ναι 

επιτακτικά», «Ναι μερικώς», «Όχι ιδιαίτερα» και «Όχι καθόλου». Είναι αξιοσημείωτο 

ότι κανένας από τους συμμετέχοντες δεν απάντησε κατηγορηματικά όχι στο παραπάνω 

ερώτημα. Υπήρξαν ορισμένες μη απόλυτα αρνητικές απαντήσεις της κλίμακας του είκοσι 

δύο τις εκατό. Έπειτα, σχεδόν το δεκαοκτώ τις εκατό έκρινε άκρως απαραίτητη την 

δυνατότητα της ελεύθερης παρουσίασης των επιθυμητών λογιστικών μεθόδων. Τέλος, το 

μεγαλύτερο ποσοστό που αγγίζει το εξήντα τις εκατό υποστηρίζει πως είναι μερικώς 

Η ανάγκη ανασυγκρότησης με την εφαρμογή των 
ΕΛΠ

Ναι, επιτακτικά Ναι, μερικώς Όχι ιδιαίτερα Όχι, καθόλου
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απαραίτητη η δυνατότητα της ελεύθερης παρουσίασης των επιθυμητών λογιστικών 

μεθόδων. Παρακάτω παραθέτουμε τον ολοκληρωμένο πίνακα με τα αντίστοιχα ποσοστά. 

 

Πίνακας 11: Η εφαρμογή των ΕΛΠ παρέχει την ελευθερία των επιθυμητών λογιστικών 

μεθόδων 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι, επιτακτικά 15 17,44 17,44 

Ναι, μερικώς 52 60,47 77,91 

Όχι ιδιαίτερα 19 22,09 100,00 

Όχι, καθόλου 0 0,00 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 9: Η εφαρμογή των ΕΛΠ παρέχει την ελευθερία των επιθυμητών λογιστικών 

μεθόδων 

 

• Η χρήση των ΕΛΠ οδηγεί σε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα 

αποτρέποντας τη δημιουργία οικονομικών απατών 

 

Ακολουθεί η επόμενη ερώτηση στο ερώτημα εάν η χρήση των ΕΛΠ οδηγεί σε πιο 

ξεκάθαρα αποτελέσματα αποτρέποντας τη δημιουργία οικονομικών απατών. Στην 

Η ανάγκη ανασυγκρότησης με την εφαρμογή των 
ΕΛΠ

Ναι, επιτακτικά Ναι, μερικώς Όχι ιδιαίτερα Όχι, καθόλου
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ερώτηση αυτή υπήρχαν οι προκαθορισμένες απαντήσεις «Ναι» και «Όχι». Σύμφωνα με 

τις απαντήσεις που δόθηκαν από το δείγμα, παρατηρούμε τις οι απόψεις διίστανται. 

Παρατηρούμε πως περίπου το σαράντα εννέα τις εκατό (σαράντα δύο άτομα) πιστεύουν 

πως τα ΕΛΠ δεν ευνοούν στην παρουσίαση ξεκάθαρων αποτελεσμάτων και δεν μπορούν 

να συμβάλουν σε καμία περίπτωση στη μείωση των οικονομικών απατών. Αντίθετα το 

υπόλοιπο σχεδόν μισό των ερωτώμενων και συγκεκριμένα το πενήντα ένα τις εκατό 

(σαράντα τέσσερα άτομα) πιστεύει πως με τη χρήση των ΕΛΠ τα αποτελέσματα θα είναι 

πιο ξεκάθαρα και θα ελαχιστοποιηθεί η δημιουργία των οικονομικών απατών. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι σχετικοί πίνακες: 

 

Πίνακας 12: Η χρήση των ΕΛΠ οδηγεί σε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα αποτρέποντας 

τη δημιουργία οικονομικών απατών 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 42 48,84 48,84 

Όχι 44 51,16 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 10: Η χρήση των ΕΛΠ οδηγεί σε πιο ξεκάθαρα αποτελέσματα 

αποτρέποντας τη δημιουργία οικονομικών απατών 

  

Η χρήση των ΕΛΠ οδηγεί σε πιο ξεκάθαρα 
αποτελέσματα αποτρέποντας τη δημιουργία 

οικονομικών απατών

Ναι Όχι
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•  Η πολυπλοκότητα της φορολογίας με τη χρήση των ΕΛΠ 

 

Η επόμενη ερώτηση είχε σκοπό να δούμε το επίπεδο δυσκολίας της χρήσης της 

νέας νομοθεσίας των ΕΛΠ. Η ερώτηση αυτή είχε ως πιθανές απαντήσεις: «Ναι» και 

«Όχι». Πολύ ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως οι περισσότεροι συμμετέχοντες του 

δείγματος απάντησαν πως η εφαρμογή και χρήση της νέας νομοθεσίας τω ΕΛΠ έχει 

δυσκολέψει το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (και συγκεκριμένα περίπου το 

εξήντα έξι τις εκατό) αφού θεωρούν πως η φορολογία με το νέο σχέδιο νόμου 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Λιγότεροι βέβαια ήταν όσοι απάντησαν αρνητικά 

και συγκεκριμένα το υπόλοιπο τριάντα τρία τις εκατό. Από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων θα μπορούσαμε να πούμε πως εφτά στους δέκα δυσκολεύονται διότι έχουν 

μάθει να χρησιμοποιούν τόσα χρόνια το ΕΓΛΣ και για τον λόγω του ότι είναι ένα 

καινούριο σύστημα το ΕΛΠ, δυσκολεύει τους μεγαλύτερους σε ηλικία να 

προσαρμοστούν σε αυτό. Παρακάτω βλέπουμε αναλυτικότερα τα ποσοστά των 

απαντήσεων: 

 

Πίνακας 13: Η πολυπλοκότητα της φορολογίας με τη χρήση των ΕΛΠ 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 57 66,28 66,28 

Όχι 29 33,72 100,00 

Σύνολο 86 100,00  
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Διάγραμμα 11: Η πολυπλοκότητα της φορολογίας με τη χρήση των ΕΛΠ 

 

• Η αύξηση του κόστους λειτουργείας του λογιστηρίου 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνά που πραγματοποιήθηκε, κλήθηκαν να απαντήσουν 

και στην ερώτηση εάν αν η εφαρμογή των ΕΛΠ συνέβαλε στο να αυξηθεί το κόστος 

λειτουργίας του λογιστηρίου. Οι διαθέσιμες απαντήσεις που είχαν ήταν προκαθορισμένες 

με «Ναι» και «Όχι». Όπως μπορούμε να δούμε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων του 

δείγματος, θετικά απάντησαν σαράντα οκτώ άτομα, δηλαδή το πενήντα πέντε τις εκατό 

του δείγματος, ενώ οι τριάντα οκτώ από τους ογδόντα έξι απάντησαν αρνητικά με 

ποσοστό σαράντα τέσσερα τις εκατό. Από τα παραπάνω ποσοστά μπορούμε εύκολα να 

συμπεράνουμε πως κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων η εφαρμογή των 

ΕΛΠ αύξησε το κόστος λειτουργιάς του λογιστηρίου, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό του 

δείγματος – αρκετά μεγάλο ποσοστό, μας λέει πως η εφαρμογή των ΕΛΠ δε προκάλεσε 

καμιά αλλαγή στο κόστος του λογιστηρίου. Παρακάτω παραθέτονται οι σχετικοί πίνακες 

με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου στην παραπάνω ερώτηση:  

  

Η πολυπλοκότητα της φορολογίας με τη χρήση 
των ΕΛΠ

Ναι Όχι
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Πίνακας 14: Η αύξηση του κόστους λειτουργείας του λογιστηρίου 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 48 55,81 55,81 

Όχι 38 44,19 100,00 

Σύνολο 86 100,0  

 

 

Διάγραμμα 12: Η αύξηση του κόστους λειτουργείας του λογιστηρίου 

 

• Οι εταιρίες με ΕΛΠ μπορούν να έρθουν σε θέση να εμφανίσουν 

πληροφορίες ευνοούν την εικόνα τους έναντι τρίτων 

ενδιαφερόμενων 

 

Σε ακόμα μια ερώτηση που ακολουθεί, όπως διαμορφώθηκε στο ερωτηματολόγιο, 

οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν με την χρήση των ΕΛΠ, θα 

μπορούν οι εταιρείες να έρθουν σε θέση να εμφανίσουν πληροφορίες που θα ευνοούν την 

εικόνα τους έναντι τρίτων ενδιαφερόμενων. Για ακόμα μια φορά οι προκαθορισμένες 

απαντήσεις είναι οι εξής: «Ναι» και «Όχι». Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις που 

δόθηκαν από τους ερωτώμενους, το ποσοστό που απάντησε θετικά στο παραπάνω 

ερώτημα είναι περίπου εξήντα τις εκατό, δηλαδή πενήντα ένα άτομα από τους ογδόντα 

έξι, ενώ αρνητικά απάντησαν τριάντα πέντε άτομα, δηλαδή το υπόλοιπο σαράντα τις 

εκατό. Το δείγμα βρίσκεται πολύ κοντά στο να διχαστεί αφού μόλις ένας στους δέκα 

Η αύξηση του κόστους λειτουργείας του 
λογιστηρίου

Ναι Όχι
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κάνει την διαφορά. Θα μπορούσαμε να πούμε υπάρχει αρκετά μεγάλο ποσοστό που 

πιστεύει πως οι εταιρίες εφαρμόζοντας το νέο νόμο των ΕΛΠ έρχονται σε θέση να 

εμφανίζουν πληροφορίες που δεν ευνοούν την εικόνα τους έναντι τρίτων. Γεγονός που 

μας επιτρέπει να συμπεράνουμε πως οι εταιρίες πλέον δεν διαθέτουν την ευχέρεια 

απόκρυψης ή αποσιώπησης πληροφοριών κατά βούληση. Παρόλα αυτά ένα επίσης 

αρκετά μεγάλο ποσοστό του δείγματος που απαντάει αρνητικά, πιστεύει πως οι εταιρίες 

δεν έρχονται σε δύσκολη θέση να εμφανίσουν πληροφορίες που δεν ευνοούν την εικόνα 

τους έναντι τρίτων κατά τη χρήση των ΕΛΠ. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα τα 

αποτελέσματα όπως αυτά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 15: Η εικόνα έναντι τρίτων ενδιαφερόμενων 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 51 59,30 59,30 

Όχι 35 40,70 100,00 

Σύνολο 86 100,0  

 

 

Διάγραμμα 13: Η εικόνα έναντι τρίτων ενδιαφερόμενων 

  

Η εικόνα έναντι τρίτων ενδιαφερόμενων

Ναι Όχι
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• Επαρκής ενημέρωση λογιστών και ελεγκτών  

 

Ως τελευταία ερώτηση κλειστού τύπου στο ερωτηματολόγιο μας, κλήθηκαν οι 

συμμετέχοντες να απαντήσουν στο ερώτημα εάν είναι επαρκής η ενημέρωσή τους 

σχετικά με το νέο λογιστικό σύστημα των ΕΛΠ. Για ακόμα μια φορά οι προτεινόμενες 

απαντήσεις ήταν «Ναι» και «Όχι». Οι απαντήσεις των ερωτώμενων και πάλι είναι πολύ 

ενδιαφέροντα αφού η περισσότεροι του δείγματος πιστεύουν πως δεν υπάρχει επαρκής 

ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή και το λογιστικό σύστημα των ΕΛΠ με ποσοστό 

που ξεπερνά το εβδομήντα τις εκατό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων 

απαντάει θετικά και πιστεύει πως η ενημέρωση σχετικά με τα ΕΛΠ είναι επαρκής με 

ποσοστό μόλις τριάντα τις εκατό. Από αυτές τις απαντήσεις του δείγματος μπορούμε να 

εξάγουμε βασικά συμπεράσματα. Εφόσον οι Λογιστές και οι Ελεγκτές θεωρούν πως η 

ενημέρωση που τους παρέχεται για το νέο σύνολο κανόνων ΕΛΠ κρίνεται ανεπαρκής, 

δικαιολογείται και η προτίμηση τους να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το ΕΓΛΣ. Με 

άλλα λόγια, αν τόσο οι λογιστές δεν ενημερώνονται επαρκώς για το πώς να 

χρησιμοποιήσουν το νέο σύστημα κανόνων όσο και οι ελεγκτές δεν ενημερώνονται για 

τις ελεγκτικές τους διαδικασίες, στρέφονται και πάλι στη χρήση του ΕΓΛΣ για να μην 

αντιμετωπίζουν τόσο ιδία προβλήματα στην επιχείρηση όσο και προβλήματα σε τυχόν 

συνεργασία με τρίτους. Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούμε τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από αυτή την ερώτηση: 

 

Πίνακας 16: Επαρκής ενημέρωση λογιστών και ελεγκτών 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 25 29,07 29,07 

Όχι 61 70,93 100,00 

Σύνολο 86 100,0  
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Διάγραμμα 14: Επαρκής ενημέρωση λογιστών και ελεγκτών 

 

• Προβλήματα από την παράλληλη χρήση των ΕΛΠ και ΕΓΛΣ 

 

Με την συγκεκριμένη ερώτηση, προσπαθούμε να δούμε τι πιστεύουν οι 

ερωτώμενοι σχετικά με την παράλληλη χρήση των ΕΛΠ και ΕΓΛΣ, και είναι ένας 

«πρόλογος» για την επόμενη ερώτηση που ακολουθεί. Έχοντας ως πιθανές απαντήσεις 

«Ναι» και «Όχι», οι απαντήσεις του δείγματος είναι οι παρακάτω. Με ποσοστό μόλις 

τριάντα πέντε τις εκατό, απαντούν θετικά δηλαδή πως υπάρχουν προβλήματα με την 

παράλληλη χρήση του ΕΓΛΣ και ΕΛΠ. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό και 

συγκεκριμένα με ποσοστό εξήντα πέντε τις εκατό, απαντούν αρνητικά και πιστεύουν πως 

δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα εάν σε κάποιο λογιστικό γραφείο ή επιχείρηση 

χρησιμοποιείται παράλληλα και ΕΓΛΣ και ΕΛΠ. Το παραπάνω γεγονός μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως όπως προαναφέραμε οι λογιστές στην καθημερινότητα τους θεωρούν 

βολικότερη την χρήση του ΕΓΛΣ λόγω συνήθειας και εμπειρίας για να βελτιώνουν την 

ποιότητα και τη ταχύτητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους χωρίς να χρειάζεται να 

μπαίνουν στη διαδικασία μετατροπής και αλλαγής των επιχειρήσεων και του τρόπου 

διαχείρισης τους. Επιπλέον υποθέτοντας πως οι περισσότεροι λογιστές ασχολούνται με 

πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (η υπόθεση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι με 

την είσοδο των ΕΛΠ η νέα κατάταξη των επιχειρήσεων οδηγεί στην κατάταξη των 

περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), δεν 

υποχρεούνται σε καθημερινή χρήση των ΕΛΠ. Ωστόσο, φαίνεται πως το μεγαλύτερο 

Επαρκής ενημέρωση λογιστών και ελεγκτών

Ναι Όχι
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πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι λογιστές είναι κατά το κλείσιμο της 

χρήσης, αφού υποχρεούνται να συντάξουν τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το 

νέο νόμο που ορίζουν τα ΕΛΠ. Στην πραγματικότητα, αν σε καθημερινή βάση και για 

όλες τις κινήσεις χρησιμοποιείται το ΕΓΛΣ είναι πράγματι δύσκολο να μετατραπούν όλα 

αυτά τα στοιχεία σε ΕΛΠ για το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων. Παρακάτω θα 

σας παρατεθούν τα αντίστοιχα σχετικά ποσοστά απαντήσεων της ερώτησης: 

 

Πίνακας 17: Προβλήματα από την παράλληλη χρήση των ΕΛΠ και ΕΓΛΣ 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 30 34,88 34,88 

Όχι 56 65,12 100,00 

Σύνολο 86 100,0  

 

 

Διάγραμμα 15: Προβλήματα από την παράλληλη χρήση των ΕΛΠ και ΕΓΛΣ 

 

• Η χρήση των ΕΛΠ παράλληλα με το ΕΓΛΣ στις καθημερινές 

εργασίες 

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, ίσως από τις σημαντικότερες ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου είναι αυτή που καλεί τους συμμετέχοντες να απαντήσουν στο 

Προβλήματα από την παράλληλη χρήση των ΕΛΠ 
και ΕΓΛΣ

Ναι Όχι
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ερώτημα εάν εξακολουθούν παράλληλα με την χρήση των ΕΛΠ να χρησιμοποιούν και 

το ΕΓΛΣ. Για ακόμα μια φορά οι διαθέσιμες απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση είναι 

προκαθορισμένες σε «Ναι» και «Όχι». Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως σχεδόν το 

ενενήντα πέντε τις εκατό του δείγματος απάντησαν θετικά στην παράλληλη χρήση του 

ΕΓΛΣ και του ΕΛΠ. Το σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν θετικά, μας δείχνει 

πως οι Οικονομολόγοι και Λογιστές προτιμούν την «περπατημένη οδό» στις καθημερινές 

τους εργασίες, κάτι που μπορούμε εύκολα να πούμε πως δυσπιστούν για τη χρήση του 

νέου συστήματος των ΕΛΠ. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ελλιπή κατανόηση του νέου 

νομοθετικού πλαισίου, ή ακόμα σε «άρνηση» κατανόησης του νέου νόμου ή ακόμη και 

σε «κενά» που τυχόν προκύπτουν ανά περίπτωση όπως κάποιος από τους ερωτώμενους 

μας ανέφερε στις παρατηρήσεις του ερωτηματολογίου. Όποια κι αν είναι η απάντηση το 

αποτέλεσμα είναι κοινό: Σύμφωνα με το δείγμα και τις απαντήσεις τους, οι περισσότεροι 

συνεχίζουν να λειτουργούν με το ΕΓΛΣ για λόγους σιγουριάς και ταχύτητας μιας και η 

διαδικασίες με τη χρήση του ΕΓΛΣ απαιτούν πολύ λιγότερο χρόνο λόγω της πολυετούς 

εμπειρίας-χρήσης του. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις απαντήσεις των ερωτώμενων:  

 

Πίνακας 18: Η χρήση των ΕΛΠ παράλληλα με το ΕΓΛΣ στις καθημερινές εργασίες 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Ναι 81 94,19 94,19 

Όχι 5 5,81 100,00 

Σύνολο 86 100,0  
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Διάγραμμα 16: Η χρήση των ΕΛΠ παράλληλα με το ΕΓΛΣ στις καθημερινές εργασίες 

 

• Καιρός που θα χρειαστεί για να λειτουργήσουμε μόνο στους 

ρυθμούς των ΕΛΠ  

 

Ως τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, θεωρήσαμε σκόπιμο να 

ρωτήσουμε τους συμμετέχοντες πόσος καιρός κατά την γνώμη τους θα χρειαστεί για να 

λειτουργήσουν μόνο στους ρυθμούς των ΕΛΠ. Τα αποτελέσματα που λάβαμε είναι 

ποικίλα και προσπαθήσαμε να τα ομαδοποιήσουμε για να τα παρουσιάσουμε. Αίσθηση 

προκαλεί το γεγονός πως το μεγαλύτερο ποσοστό των λογιστών θεωρεί πως θα χρειαστεί 

ένα διάστημα 1-2 έτη για την εφαρμογή των κανόνων των ΕΛΠ με ποσοστό να φτάνει 

κοντά στο μισό δείγμα με ποσοστό να αγγίζει το σαράντα τέσσερα τις εκατό. Επιπλέον, 

ένα μέρος των λογιστών υποστηρίζει πως μερικοί μήνες θα ήταν αρκετοί για την 

προσαρμογή τους στη χρήση των νέων κανονισμών των ΕΛΠ με ποσοστό είκοσι δύο τις 

εκατό, ενώ κάποιοι άλλοι καταφεύγουν στο άλλο άκρο υπολογίζοντας από τρία έως πέντε 

χρόνια ώστε να προσαρμοστούν όλοι οι ενεργοί οικονομολόγοι και να εξοικειωθούν 

πλήρως με τη χρήση των ΕΛΠ ξεκινώντας από την κατάρτιση, την ενημέρωση, τη χρήση 

και στην συνέχεια την εδραίωση των νέων κανόνων στην οικονομική πραγματικότητα 

της χώρας με ποσοστό τριάντα δύο τις εκατό. Τέλος υπήρξαν και κάποιοι ερωτώμενοι 

που απάντησαν πως ίσως χρειαστεί και παραπάνω από πέντε έτη και συγκεκριμένα δύο 

άτομα από το δείγμα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται και τα τελευταία 

αποτελέσματα της έρευνάς μου: 

Η χρήση των ΕΛΠ παράλληλα με το ΕΓΛΣ στις 
καθημερινές εργασίες

Ναι Όχι
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Πίνακας 19: Καιρός που θα χρειαστεί για να λειτουργήσουμε μόνο στους ρυθμούς των 

ΕΛΠ 

Τιμές Άτομα Ποσοστό % Προοδευτικό % 

 Λιγότερο από χρόνο 19 22,09 22,09 

1 με 2 χρόνια 38 44,19 66,28 

3 με 5 χρόνια 27 31,40 97,68 

5 χρόνια και άνω 2 2,32 100,00 

Σύνολο 86 100,00  

 

 

Διάγραμμα 17: Καιρός που θα χρειαστεί για να λειτουργήσουμε μόνο στους ρυθμούς 

των ΕΛΠ 

  

Καιρός που θα χρειαστεί για να λειτουργήσουμε 
μόνο στους ρυθμούς των ΕΛΠ

Λιγότερο από χρόνο 1 με 2 χρόνια 3 με 5 χρόνια 5 χρόνια και άνω καθόλου
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας λοιπόν τα αποτελέσματα της έρευνας που προηγήθηκαν μπορούμε 

να βγάλουμε μια σειρά συμπερασμάτων σχετικά με την εμφάνιση και εφαρμογή του νέου 

νόμου των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και το πώς αυτή η νέα νομοθεσία 

εντάχθηκε στην καθημερινότητα των Ενεργών Λογιστών. Από τα παραπάνω 

αποτελέσματα της έρευνας παρατηρούμε πως οι λογιστές στρέφονται στην 

παρακολούθηση επιστημονικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για την κατανόηση του 

νέου νόμου ώστε να καταφέρουν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις του κλάδου τους. Το 

γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα επιπλέον πως είναι δεκτικοί στην αλλαγή που 

προκαλούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, αφού δε στρέφονται ενάντια στη νέα 

νομοθεσία, μιας και δείχνουν να έχουν «θετικές» αντιδράσεις προσπαθώντας να την 

κατανοήσουν ώστε να είναι σε θέση να την εφαρμόσουν στην πορεία. Επίσης, όλοι οι 

ερωτώμενοι συμφωνούν πως η αλλαγή αυτή θα αυξήσει το κόστος του λογιστηρίου τους, 

μιας και τα σεμινάρια και το εκπαιδευτικό υλικό που αφορούν τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα κοστολογούνται σε αρκετά υψηλά επίπεδα και βαρύνουν τόσο τους ίδιους 

ατομικά όσο βέβαια και τις επιχειρήσεις τους.  Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των 

λογιστών συμφωνεί πως ο τρόπος φορολογίας με τη χρήση του νέου νομοθετικού 

πλαισίου χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και η πλήρης κατανόηση των μεθόδων 

φορολόγησης θα απαιτήσει επιπλέον προσπάθεια και χρόνο για την ορθή απεικόνιση των 

αποτελεσμάτων. 

Οι απόψεις ωστόσο σχετικά με την εμφάνιση πιο ξεκάθαρων και διάφανων 

αποτελεσμάτων φαίνεται να αντικρούονται με ελάχιστη διαφορά, αφού οι μισοί 

συμμετέχοντες θεωρούν πως τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα θα συμβάλλουν στην 

αποφυγή των οικονομικών σκανδάλων λόγω διαφάνειας κινήσεων ενώ οι άλλοι μισοί 

υποστηρίζουν την ακριβώς αντίθετη άποψη. Όσο αφορά αυτό το ζήτημα, θα χρειαστεί 

να μεσολαβήσει περισσότερος χρόνος από την εφαρμογή του νέου νόμου ώστε να 

μπορέσουμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα θα επιδράσουν στην εμφάνιση ή την εξάλειψη των οικονομικών απατών. Ένα 

παρόμοιο γεγονός ισχύει και για ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα σχετικά με το αν οι 

εταιρίες με τη νέα εφαρμογή αυτού του νόμου καλούνται να εμφανίσουν όλες τις 

πληροφορίες έναντι τρίτων ενδιαφερόμενων, ακόμα και αυτές που δεν ευνοούν την ίδια 

την επιχείρηση. Ακόμα και σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι 
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ερωτώμενοι διχάζονται για ακόμη μια φορά σχεδόν κατά το ήμισυ μιας και λίγο 

παραπάνω από τους μισούς συμφωνούν πως οι επιχειρήσεις με την εφαρμογή των 

Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων θα μπορούν να εμφανίζουν οι επιχειρήσεις στοιχεία 

που ίσως ευνοήσουν την εικόνα τους έναντι τρίτων, ενώ οι άλλοι μισοί διαφωνούν 

θεωρώντας πως οι πληροφορίες που θα εμφανίζουν οι επιχειρήσεις με τη νέα νομοθεσία 

δε θα παρεμβαίνουν και δε θα επηρεάζουν την εικόνα των επιχειρήσεων. Κάτι που πρέπει 

να δώσουμε μεγάλη προσοχή και θα πρέπει να αναφερθούμε συμπερασματικά, είναι πως 

πέραν των διαφωνιών που φαίνεται να υπάρχουν όπως προαναφέραμε, το πλήθος των 

λογιστών συμφωνεί ομόφωνα πως ακόμη δεν έχει εντάξει τη νέα νομοθεσία στην 

καθημερινότητα του, αφού εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το προϋπάρχουν Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στις καθημερινές λογιστικές εργασίες τους, εφαρμόζοντας την 

νομοθεσία των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων μόνο στο τέλος της οικονομικής 

χρήσης και σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τέλος, αξίζει να πούμε πως οι 

συμμετέχοντες δυσπιστούν σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της νέας αυτής νομοθεσίας 

ορίζοντας τόσο μακρά χρονικά διαστήματα για την προσαρμογή τους σε αυτή όσο και 

για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, αφού όπως αναφέρουν συναντούν αρκετά 

κενά κατά την εφαρμογή του που τους δυσκολεύουν στις καθημερινές τους ενέργειες. 

Προσωπικά πλέον θεωρώ πως τόσο οι οικονομολόγοι όσο και το κράτος, 

δείχνοντας καλή διάθεση συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος θα μπορέσουν να 

προβούν ομαλά στην εφαρμογή του νέου νόμου. Οι λογιστές από τη μεριά τους 

δείχνοντας ενδιαφέρον να κατανοήσουν τη νέα αυτή νομοθεσία παρακολουθώντας 

σχετικά σεμινάρια και διαβάζοντας τις διατάξεις και τις εγκυκλίους των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων, και το κράτος να σταθεί ως ένας σύμβουλος ακούγοντας τις 

αναφορές των λογιστών σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να επιδιώκει 

την επίλυση των δυσκολιών αυτών με σχετικές διευκρινιστικές διατάξεις και εγκυκλίους 

ανά περίπτωση, θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα ώστε να λειτουργήσει 

το νέο σύστημα όσο το δυνατό αποτελεσματικότερα. 
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- Αναγνώστου Χρ. Ευθυμιος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Εισηγητής στο 

Μεταπτυχιακό Τμήμα του «Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)» Μέλος της «Επιτροπής Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.)» (2015), “Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα”, Αθήνα 

- Νέα, σχετικές ανακοινώσεις και διευκρινιστικές οδηγίες που αναφέρονται στη 

επίσημη ιστοσελίδα του taxheaven.gr 

 

B. ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

- www.taxheaven.gr 

- www.oe-e.gr 

- https://el.wikipedia.org 

- www.investopedia.com 

- www.iee.org.gr 

- www.mazars.gr 

- www.forin.gr Σταματόπουλος 

- www.e-forologia.gr 

- www.logistis.gr 
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http://www.logistis.gr/
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- https://eclass.teiwm.gr 

- https://developer.android.com/ 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ 

- Ελληνικό Γενικό Λογιστικού Σχέδιο 

- Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάση Νόμου 4308/14 
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