
 

ΗΝδ ολέαΝ ημΝζογδ δεάμΝ ηνΝ ζζάδα  
 

«ΟΝίέκμΝαθγλυπκδμΝζκΰδ ηκτΝε’ΝαλδγηκτΝ έ αδΝπΪθυέΝ υη θΝΧ ΨΝαλδγηυΝεαδΝζκΰδ ηυέ 
Σατ αΝΰαλΝ υα δΝίλκ κτμ»έΝ πέξαληκμΝΧΝηκμΝπέΥΝαδυθΝΨ 
 

Κπθ αθ έθκμΝΙπαθέΝΝδφκλσπκυζκμ 
Ολεπ σμΝ ζ ΰε άμΝ– Λκΰδ άμέ 
 

Π ΡΙ ΥΟΜ Ν  

Ι ΓΧΓ  

ΰέΝ Ν ΝΝΟΙ ΝΣ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣ έ 
βέΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν ΧΝΣ ΝΝ Φ ΤΡ Τ ΝΣ Ν ΙΠΛΟΓΡ ΦΙΚ ΝΜ ΘΟ ΟΤέ 
βέΰΝ ΝΠΡΟ Λ Τ ΝΣ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ ΝΤΝ  ΝΣ Ν Ν ΠΣΤΞ ΝΣ Ν
Μ ΝΣ ΝΝ Ν ΠΣΤΞ ΝΣΟΤΝ ΜΠΟΡΙΟΤέ 
βέβΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝ ΝΤΝ  ΝΣ ΝΜ ΝΣ ΝΜ Θ Μ ΣΙΚ  

βέγΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΣ ΝΝ ΡΥ Ι Ν ΛΛ  

γέΝ Ν Φ ΤΡ Τ ΝΣ Ν ΙΠΛΟΓΡ ΦΙΚ ΝΜ ΘΟ ΟΤΝΚ ΙΝ Ν Ξ ΛΙΞ ΝΣ Ν
ΛΟΓΙΣΙΚ έ 
ζέΝΣ ΝΠΡΧΣ Ν« ΜΠΟΡΙΚ Ν ΓΥ ΙΡΙ Ι »ΝΣΟΝΝ ΛΛ ΙΚΟΝΥΧΡΟέ 
ηέΝ ΠΟΝΣ ΝΝ ΜΙΟΤΡΓΙ ΝΣΟΤΝΝ Ο ΛΛ ΝΙΚΟΤΝΚΡ ΣΟΤΝ ΧΝΣΟΝΝ

ΤΣ ΡΟΝΠ ΓΚΟΜΙΟΝΠΟΛ ΜΟέ 
ηέΰΝ Ν ΚΠ Ι Τ  

ηέβΝΣΟΝΝΟΜΟΘ ΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣ Ν ΠΟΥ  

ηέγΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΠΡ ΚΣΙΚ ΝΣ Ν ΠΟΥ  

ηέζΝ Ν ΜΙΟΤΡΓΙ ΝΣ ΝΣ Ξ ΝΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝ– ΟΝΜ ΡΙΟΝΣΙΜ Ρ έ 
θέΝ ΝΠ ΡΙΟ ΟΝΰληίΝ– 1975. 

θέΰΝ Ν Ι ΤΝ  ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΚ ΙΝΦΟΡΟΛΟΓΙ  

θέβΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΣ Ν ΠΟΥ  

θέγΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΠ ΡΙΟ ΙΚ ΝΣ Ν ΠΟΥ  

θέζΝΟΙΝΟΡΚΧΣΟΙΝΛΟΓΙΣ  

θέηΝ Ν ΚΠ Ι Τ  

θέθΝ ΝΤΝ ΙΚ ΛΙΣΙΚ ΝΟΡΓ ΝΧ ΝΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝΜ Ν Ξ ΡΣ Μ Ν Ν
ΡΓ Ι  

ιέΝ ΝΠ ΡΙΟ ΟΝΰλιηΝ– 1999. 

ιέΰΝ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΣΤΠΟΠΟΙ  Ν- Φ ΡΜΟΓ ΝΣΟΤΝ« ΝΙ ΙΟΤΝΓ ΝΙΚΟΤΝ
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤΝΥ ΙΟΤΝΧ ΓΛΨ» 

ιέβΝΜ Υ Ν ΝΣ ΝΝΤΠ Ρ Ι ΝΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝΚ ΙΝΛΟΓΙΜΙΚ Ν
ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ  

ιέγΝΣΟΝ ΘΝΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΧ ΤΛΨΝ 
ιέζΝΣΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΙΜ Λ Σ ΡΙΟΝΣ Ν ΛΛ ΝΧΟέ έ έΨ 
ιέηΝΤΓΓΡ Φ ΙΝΛΟΓΙΣΙΚΧΝΝ Ι ΛΙΧΝ 

ιέθΝΚ ΣΧΥΤΡΧ ΝΚ ΙΝ Ξ ΛΙΞ ΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣΙΚΟΤΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΟ 

ιέιΝΜ Σ ΟΛ ΝΣ ΝΝΟΡΓ ΝΧ ΝΣΟΤΝ Λ ΓΚΣΙΚΟΤΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΟ 

ιέκΝ ΝΤΝ ΙΚ ΛΙΣΙΚ ΝΟΡΓ ΝΧ ΝΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝ Λ ΤΘ ΡΧΝΝ



Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΧΝ 

κέΝ ΝΠ ΡΙΟ ΟΝβίίίΝ ΧΝ Μ Ρ έ 
ΠΙΛΟΓΟ 

 

 

 

ΧΣκΝΪλγλκΝαυ σ,Ν βηκ δ τ βε Νπλυ βΝφκλΪ,ΝυπσΝ κθΝ έ ζκΝ«ΙΣΟΡΙΚ ΝΣΟΙΥ Ι ΝΣ Ν
Ξ ΛΙΞ ΝΣ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΣ ΝΝ ΛΛ »,Ν Ν υθΫξ δ μΝΧ τξβΝκΝΧΙΟΤΛέ- 

 ΜέΝβίΰβΨΝΤΝλΝΧΟΚΣ- ΚέΝβίΰβΨΨ,Ν κΝ λδηβθδαέκΝπ λδκ δεσΝΟδεκθκηδεκτΝΛκΰδ ηκτΝ
«Accountancy Greece ( Ag ΨΝ»ΝΧΝδ κ ζέ αΝμΝwww.accountancygreece.gr Ψ,Ν κΝκπκέκΝ
ε έ αδΝαπσΝ κΝ«ΝΙΝΣΙΣΟΤΣΟΝ ΚΠ Ι Τ ΝΧΜ ΣΟΝΟΡΚΧΣΧΝΝ
Λ ΓΚΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝΧΝΙέ έέΟέ έΛΝΨ»έ 

 βθΝπαλκτ αΝ βηκ έ υ βΝΫξκυθΝΰέθ δ,Ν Ν ξΫ βΝη Ν βθΝαλξδεά,Νκλδ ηΫθ μΝπλκ γάε μΝ
εαδΝ λκπκπκδά δμ,Νη Ϊ απσΝξλά δη μΝυπκ έι δμΝφέζπθΝεαδΝαπσΝυζδεσΝπκυΝπλκΫευο Ν
απσΝ βθΝη Ϋπ δ αΝ βμΝπλυ βμΝ βηκ έ υ βμΝΫλ υθαΝηκυ,Ν Νίδίζδκγάε μΝεαδΝ
παζαδκίδίζδκππζ έαέΨ 
 

Ι ΓΩΓΗ 
 

Μαγάηα αΝ«Ν ζζβθδεάμΝΟδεκθκηδεάμΝΙ κλέαμ»ΝεαδΝ«Ι κλέαμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ»,Ν
δ Ϊ εκθ αδΝ Ναλε ΪΝ ζζβθδεΪΝΠαθ πδ άηδα,Νη Ν ζζβθδεάΝεαδΝΞΫθβΝίδίζδκΰλαφέαέΝ
δ δεσ λαΝΰδαΝ βθΝΙ κλέαΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝβΝιΫθβΝίδίζδκΰλαφέαΝ έθαδΝπζκτ δαΝ θυΝβΝ

αθ έ κδξβΝ ζζβθδεάΝπ λδκλέα αδΝ Νζέΰ μΝαιδΫπαδθ μΝπλκ πΪγ δ μέΝΌηπμ,Ν«Ν ΝΙ κλέαΝ
βμΝΛκΰδ δεάμ»Ν θΝεα Ϋξ δ βΝησλφπ βΝεαδΝ βθΝεκυζ κτλαΝηαμΝ βθΝε θ λδεάΝγΫ βΝ
πκυΝεα Ϋξ δΝ ΝΪζζ μΝξυλ μΝσππμΝβΝ έΠέ Ν,Ν ΝΜ ΰΪζβΝ λ αθέα,ΝβΝΓ ληαθέα,ΝβΝΙ αζέαΝ
εέκέεΝέΝΟδΝ ζζβθ μΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝα ξκζβγ έΝη Ν βθΝδ κλέαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ αΝ
υΰΰλΪηηα ΪΝ κυμΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝάΝ βμΝΟδεκθκηδεάμΝΙ κλέαμΝ έθαδΝκδΝμΝ βηέΝ αθΪζβμΝ,Ν
ΜΪλδκμΝΣ δηΪλαμ,Νπυλέ πθΝΠαπαθα α Ϊ κμ,Ν λΪ κμΝΠαπαρυθθκυ,ΝέΝΜπαζ Ϊμ,Ν
α έζ δκμΝ θ λδσζαμ,ΝΛΪααλκμΝΥκυηαθέ βμΝ,ΝΧΝ έΦέζδκμΝ ζέΝβγΨ,ΝαζζΪΝεαδΝκΝΙπΪθθβμΝ

ΚαηπαζκτλβμΝέΝ«ΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ βμΝζκΰδ δεάμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δ υλυθγκτθΝ
ΰδαΝθαΝ υηπ λδζΪίκυθΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝδ κλέαμΝ βμΝζκΰδ δεάμέΝ…ΝΥπλέμΝηδαΝ Ϋ κδαΝ
δ κλδεάΝπλκκπ δεά,ΝκδΝαπσφκδ κδΝζκΰδ δεάμΝ θΝγαΝΫξκυθΝ κΝαπαλαέ β κΝυπσίαγλκΝΰδαΝ
θαΝαιδκζκΰά κυθΝελδ δεΪΝ δμΝ λΫξκυ μΝζκΰδ δεΫμΝπλαε δεΫμΝάΝθαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ
υηίΪζκυθΝ βηαθ δεΪΝ δμΝ ι ζέι δμΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝ κυμΝ»έΝ(Journal of Accounting 

Education / The relevance of history in accounting education: Some observations / 

Eugene H. Flegm) 

 

1. ΗΝ ΝΝΟΙ ΝΣΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΚ ΙΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣΗ 
 

«ΝΓδαΝ βΝ δα τππ βΝ βμΝΫθθκδαμΝ κυΝζκΰδ άΝγαΝπλκ φτΰκυη Ν κθΝκλδ ησΝ βμΝ
ζκΰδ δεάμέΝτηφπθαΝη Ναυ σθΝΟζκΰδ δεάΝ έθαδΝβΝ δα δεα έαΝβΝκπκέαΝαφκτΝ
υΰε θ λυ δΝσζ μΝ δμΝξλά δη μΝπκ κ δεΫμΝπζβλκφκλέ μ,Νεα αΰλΪφ δΝ δμΝ υθαζζαΰΫμ,Ν
υΰε θ λυθ δ,Ν αιδθκη έΝεαδΝαθαζτ δΝ δμΝ ξ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ ζδεΪΝ δμΝ
παλκυ δΪα δΝ βΝ δκέεβ βΝΰδαΝ βΝζάοβΝαπκφΪ πθΟΝΧT αεζΪΰεαθκμ,ΝΰλλγΨέΝ 
τηφπθαΝη Ν κυμΝMeigs & Meigs ΰλλζ,ΝΟζκΰδ δεάΝ έθαδΝβΝ ΫξθβΝ βμΝ ληβθ έαμ,Ν
ηΫ λβ βμΝεαδΝπ λδΰλαφάμΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β κμΟΝεαδΝ υθ ξέα δΝΟέέέΝβΝ



ζκΰδ δεάΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝησθκΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝζκΰδ δευθΝ κδξ έπθ,ΝαζζΪΝ πέ βμΝ
κΝ ξ δα ησΝαπκ κ δευθΝζκΰδ δευθΝ υ βηΪ πθ,Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ ζΫΰξπθ,Ν βθΝ
εα Ϊλ δ βΝπλκίζΫο πθ,Ν βθΝυπκίκζάΝφκλκζκΰδευθΝ κδξ έπθΝεαδΝ βθΝ ληβθ έαΝ πθΝ
ζκΰδ δευθΝπζβλκφκλδυθΟΝ»έΝΧΥαλαε βλδ δεΪΝαπα ξσζβ βμΝζκΰδ υθ,ΝΥαλαζΪηπκυΝ
πΪγβΝΠ λέΝΛΟΓΙΣ Ν τξκμΝηίβΝ-12/1996)  

 

 βθΝ δαησλφπ βΝ κυΝδ κλδεκτΝΰέΰθ γαδΝ κΝξυλκΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝ βθΝ ζζΪ α,Ν
υηη ΫξκυθΝευλέπμΝμΝ 

 

ΰΨΝΣαΝΠαθ πδ άηδαΝπκυΝ δαγΫ κυθΝΟδεκθκηδεΪήΛκΰδ δεΪΝ ηάηα α,Ν 
βΨΝΟδΝΛκΰδ ΫμΝ λΰααση θκδΝ,Ν ζ τγ λκδΝ παΰΰ ζηα έ μΝεαδΝΛκΰδ δεΫμΝ αδλ έ μ,Ν 
γΨΝΣαΝ δ δε υηΫθαΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝΛκΰδ δεάΝ υηίκυζ υ δεΪΝεαδΝ πκπ δεΪΝσλΰαθαΝΧΝ
έΛΟέΣΝ βμΝ έΛέΣέ ΝεαδΝπαζαδκ ΫλαΝ κΝ έΤέΛΝ,Ν 
ζΨΝΟδΝ υΰΰλαφ έμΝΛκΰδ δευθΝεαδΝφκλκζκΰδευθΝίδίζέπθ,Ν 
ηΨΝΣαΝπ λδκ δεΪΝζκΰδ δεάμΝεαδΝφκλκζκΰδεάμΝτζβμΝ 
θΨΝΣκΝΚλΪ κμΝευλέπμΝηΫ πΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΟδεκθκηδευθ,Ν 
ιΨΝΟδΝΟλεπ κέΝ ζ ΰε ΫμΝΛκΰδ Ϋμ,ΝκΨΝΟδΝ δΪφκλ μΝ πκπ δεΫμΝαλξΫμΝΧΝΤπκυλΰ έκΝ
ηπκλέκυ,Ν πδ λκπάΝΚ φαζαδαΰκλΪμΝεέζέπΝΨέΝ 

λΨΝΣαΝ δΪφκλαΝπαθ ζζάθδαΝ υθΫ λδα,ΝσππμΝ κΝ ά δκ,ΝπκυΝ δκλΰαθυθ δΝκΝ«Ντθ ηκμΝ
πδ βησθπθΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝεαδΝΛκΰδ δεάμΝ ζζΪ κμΝΧHellenic Finance and 

Accounting Association, H.F.A.A »,Ν υΝεαδΝΫθ εαΝΫ βΝέ 
 

2.ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝ ΩΝΣΗΝΝ Φ ΤΡ ΤΗΝΣΗΝ ΙΠΛΟΓΡ ΦΙΚΗΝ
Μ ΘΟ ΟΤ. 
2.1ΝΗΝΠΡΟ Λ ΤΗΝΣΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΚ ΙΝΗΝΤΝ ΗΝΣΗΝ Ν ΠΣΤΞΗΝ
ΣΗΝΜ ΝΣΗΝΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΣΟΤΝ ΜΠΟΡΙΟΤ. 
 

ΝαλξάΝ βμΝζκΰδ δεάμ,Ν βμΝεα αΰλαφάμΝ βζα άΝ πθΝ κ κζβοδυθΝη Ν υ βηα δεσΝ λσπκΝ
ξΪθ αδΝ αΝίΪγβΝ βμΝδ κλέαμΝεαδΝβΝ ιΫζδιβΝ βμΝ υθ Ϋ αδΝ θΪΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ
αθγλυπδθβμΝεκδθπθέαμΝεαδΝ κυΝ ηπκλέκυέΝ 
ΝαθΪΰεβΝπαλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝκ άΰβ ΝαπσΝπκζτΝθπλέμΝ βθΝ φαληκΰάΝ
υ βηΪ πθΝπαλαεκζκτγβ άμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝαυ υθέΝ 
πκ δε δεΪΝ κδξ έαΝκδεκθκηδευθήζκΰδ δευθΝεα αΰλαφυθΝΫξκυθΝίλ γ έΝ Νε έη θαΝ
δΪφκλπθΝζαυθΝ βμΝαλξαδσ β αμΝΧΝκυηΫλδπθ,Ν αίυζυθδπθ,Ν δΰτπ δπθ,Ν ζζάθπθ,Ν
ΡπηαέπθΝε ζέΨΝέ 
ηπκλδεκτμΝθσηκυμΝεαδΝζκΰδ δεΫμΝ εγΫ δμΝίλέ εκυη Ν κυμΝΝδθ υέ μΝ βμΝ αίυζυθαμΝ

π λέΝ κΝΫ κμΝγέίίίΝπέΥέΝέΝ 
ΟΝπλαΰηα κΰθυηπθΝΧοexpertΨ,ΝκΝ σ Ν«ΰλαηηα τμ»,Ν βη έπθ Ν πέΝπζαευθΝ δμΝ
βηαθ δεΫμΝ υθαζζαΰΫμ,Ν δμΝκπκέ μΝθκηδηκπκδκτ Ν δαΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ κυέΝ βθΝ έΰυπ κΝ
φαέθ αδΝσ δΝ βηδκυλΰσμΝ κυΝζκΰδ δεκτΝ ζΫΰξκυΝυπάλι Ν κΝΚλΪ κμ,Νη Ν εκπσΝ κθΝΫζ ΰξκΝ
πθΝ υΰεκηδ υθΝ βηβ λδαευθέΝ 

 

2.2ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΚ ΙΝΗΝΤΝ ΗΝΣΗΝΜ ΝΣ ΝΜ ΘΗΜ ΣΙΚ  
 

Ν«Λκΰδ δεάΝ»,ΝΧη Ν βθΝΫθθκδαΝ κυΝσλκυΝπκυΝΫ δθαθΝκδΝ λξαέκδΝ ζζβθ μΝΨ,ΝπμΝεζΪ κμΝ
βμΝΜαγβηα δεάμΝ πδ άηβμΝξλβ έη υ ΝευλέπμΝ δμΝεαγβη λδθΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ πθΝ



αθγλυππθΝΧπλαε δεΪΝηαγβηα δεΪΨΝβΝκπκέαΝ βθΝ υθΫξ δαΝ ι ζέξγβε ΝηααέΝη Ν βθΝ ιΫζδιβΝ
κυΝ ηπκλέκυέΝ«Ν Ν βηδκυλΰέαΝεαδΝβΝ ιΫζδιβΝ πθΝΜαγβηα δευθΝίκάγβ Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ
εαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝΪζζπθΝ πδ βηυθΝ…ΝΜ Ν υκΝζσΰδαΝγαΝ κτη Ν αΝ υ άηα αΝ πθΝ
αλδγηυθΝπκυΝεα α ε τα αθΝκδΝΪθγλππκδΝεαδΝ βθΝΠλαε δεάΝ λδγηβ δεάΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝ
ξλσθκυ,Ν βζα άΝ αΝ τηίκζαΝΧοβφέαΨΝεαδΝ κυμΝεαθσθ μΝπκυΝ δα τππ αθΝεαδΝ δμΝπλαε δεΫμΝ
η γσ κυμΝπκυΝ πδθσβ αθΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝυπκζκΰδ ηυθΝη ΝαλδγηκτμΝΰδαΝθαΝ
δ υεκζτθκυθΝ βΝαπάΝ κυμΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ ηπκλέκυέΝ 
ΣκΝ τθκζκΝ πθΝεαθσθπθΝεαδΝ πθΝη γσ πθΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝπλαε δευθΝυπκζκΰδ ηυθΝη Ν
αλδγηκτμΝηΫξλδΝ αΝξλσθδαΝ κυΝ λδ κ ΫζβΝγ πλκτθ αθΝαπσΝ κυμΝ ζζβθ μΝπμΝδ δαέ λκμΝ
εζΪ κμΝ πθΝηαγβηα δευθΝεαδΝεαζκτθ αθΝΛκΰδ δεάέΝ…έΝ 
ΟδΝηΫγκ κδΝ κυΝαλδγηβ δεκτΝζκΰδ ηκτΝξλβ δηκπκδκτ αθΝφυ δεΪΝίκβγβ δεΪΝηΫ αΝ
υπκζκΰδ ηκτΝσππμΝ αΝ Ϊε υζαΝ πθΝξ λδυθ,Ν αε υζδεσμΝζκΰδ ησμ,ΝάΝ ξθδεΪΝσππμΝκδΝ
Άίαε μ………έέΝ 
ΝΚλά βΝεα ΪΝ βΝηδθπδεάΝπ λέκ κΝΧβκίίΝ- ΰηίίΝπέΥέΨΝά αθΝη ΰΪζβΝθαυ δεάΝ τθαηβ,Ν

απζπθσ αθΝ ΝσζκΝ κΝ δΰαέκ,ΝαζζΪΝεαδΝπΫλαΝαπσΝαυ σέΝ……έΝΣκΝ ηπσλδκΝ έξ Ν αθΝ
απκ Ϋζ ηαΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ υηΪλ δαΝεαδΝ βΝ υ υλ υ βΝπζκτ κυΝ κΝθβ έέΝ 
ΟδΝαθΪΰε μΝ κυΝ ηπκλέκυΝεαγυμΝεαδΝκδΝαθΪΰε μΝεα αηΫ λβ βμΝ πθΝ υ πλ υηΫθπθΝ
αΰαγυθΝ κτμΝκ άΰβ αθΝθαΝεα α ε υΪ κυθΝΧάΝθαΝ αθ δ κτθΝαπσΝ κυμΝ δΰυπ έκυμΨΝΫθαΝ
πδκΝ ι ζδΰηΫθκΝαλδγηβ δεσΝ τ βηα…ΝΧΝ Νζκΰδ δεάΝ βθΝεαγβη λδθάΝαπάΝ πθΝαλξαέπθΝ
- THΝHΛEKTPAΝKAMΠOYPAKH-ΠATEPAKH MAΘHMATIKOY ΨΝέΝ« βθΝ
υααθ δθάΝ πκξάΝ πέ βμ,ΝΫίζ παθΝ βθΝζκΰδ δεάΝ αθΝ βθΝ πδ άηβΝ πθΝυπκζκΰδ ηυθέΝ

…………έέ 
 βθΝ βη λδθάΝ πκξά,ΝβΝΛκΰδ δεάΝΫξ δΝξαλαε βλδ έΝπμΝβΝ«ΰζυ αΝ κυΝ ηπκλέκυ»έΝ Ν
τθ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝη Ν κΝ ηπσλδκΝφαέθ αδΝεαδΝ αΝη αδπθδεΪΝξλσθδα,Νσ αθΝκΝ

Fibonacci Χΰ θθάγβε Ν κΝΰΰιηΝ κΝσθκηαΝ κυΝά αθΝLeonardo Pisano,Ν… δ Ϊξ βε Ν αΝ
ηαγβηα δεΪΝέΝέέΝΰθυλδ Ν αΝ λΪ δαΝπλκθσηδαΝ πθΝ λαίδευθΝαλδγηβ δευθΝ υ βηΪ πθΝ
ΨΝ κΝΰβίβΝ βηκ έ υ Ν κΝίδίζέκΝliber abaci ΧΝίδίζέκΝ πθΝυπκζκΰδ ηυθΝάΝίδίζέκΝ κυΝ
ΪίαεαΨΝΰ ηΪ κΝη Ν δμΝηαγβηα δεΫμΝΰθυ δμΝπκυΝ έξ Νπ λδ υζζΫι δΝ αΝ αιέ δαΝ κυέΝ 
ΣκΝίδίζέκΝαυ σ,Ν κΝπλκσλδα ΝΰδαΝ ηπσλκυμ,ΝΰδαΝαυ σΝ ιβΰ έΝζ π κη λ δαεΪΝ δμΝΫθθκδ μΝ
υ ΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝ δμΝεα αζΪίκυθΝη Ν υθκ έαΝπαλα δΰηΪ πθΝαπσΝ βθΝεαγβη λδθάΝ
απάΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν βθΝ δηάΝ πθΝαΰαγυθ,Ν κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝε λ υθΝεαδΝ βθΝη α λκπάΝ
ΝιΫθκΝθσηδ ηαέΝ…………Ν 
θΝζΪίκυη ΝυπσοβΝ αΝαλδγηβ δεΪΝ υ άηα αΝ πθΝαλξαέπθΝπκζδ δ ηυθΝ υθαθ Ϊη Ν

η ΰΪζβΝ υ εκζέαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝπλΪι πθ………έΝ 
Ν ζδεάΝ πδελΪ β βΝ πθΝδθ καλαίδευθΝοβφέπθΝΫΰδθ Ν κΝΰβίβ,ΝηΫ αΝαπσΝ κΝliber baci 

…έέΧΝ κΝκπκέκΝΨΝΰθυλδ Νη ΰΪζβΝ πδ υξέαΝσ αθΝΫΰδθαθΝαθ δζβπ ΪΝ αΝη ΰΪζαΝ
πζ κθ ε άηα αΝ πθΝθΫπθΝοβφέπθέΝΧ«Ν ΝΛκΰδ δεάΝαπσΝ βθΝ λξαδσ β αΝηΫξλδΝ βθΝ
θαΰΫθθβ βμΝπλκίζάηα αΝεαδΝη γκ κζκΰέαΝηΫ αΝαπσΝηαγβηα δεΪΝε έη θαΝ»Ν

Υ ΨΣ ΝΣΟΓΛΟΤΝΠ ΝέΝ- δπζπηα δεάΝ λΰα έαΝ,ΝβίΰΰΝΨΝέΝ«ΝΣκΝΰηθκΝ υπυγβε Ν βΝ
θ έαΝΫθαΝζαρεσΝίδίζέκΝπλαε δεάμΝαλδγηβ δεάμΝη Ν έ ζκμΝ« δίζέκθΝπλσξ δλκθΝ κδμΝπΪ δΝ

π λδΫξκθΝ βθΝ Νπλαε δεάθΝαλδγηβ δεάθΝάΝηΪζζκθΝ δπ έθΝ βθΝζκΰαλδα δεάθΝεαδΝπ λέΝ κυΝ
πυμΝθαΝ υλέ ε δΝΫεα κμΝ κΝΆΰδκθΝΠΪ ξαΝεαδΝ Ϋζ δκθΝΠα ξΪζδκθΝεαδΝπ λέΝ υλΫ πμΝ
ζάθβμΝ θΝπκέαΝβηΫλαΝΰέθ αδΝβΝΰΫθθαΝαυ άμ»έΝυΰΰλαφΫαμΝ κυΝίδίζέκυΝαυ κτΝ έθαδΝκΝ
ηηαθκυάζΝΓζυαυθδκμέΝ 
έθαδΝ κΝ τ λκΝ ζζβθδεσΝίδίζέκΝαλδγηβ δεάμΝπκυΝ υπυγβε Νη ΪΝ βθΝ φ τλ βΝ βμΝ
υπκΰλαφέαμΝεαδΝΰδαΝβηίΝξλσθδαΝά αθΝ κΝπδκΝΰθπ σΝεαδΝ κΝπδκΝ δα κηΫθκΝζαρεσΝίδίζέκΝ



αλδγηβ δεάμέΝ Νπζα δΪΝ δΪ κ άΝ κυΝεαδΝβΝη ΰΪζβΝαά β άΝ κυΝ κΝ δΪ βηαΝαυ σΝ έξαθΝ
αθΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ παθ ε κγ έΰίΝφκλΫμΞΝ 
ΟδΝ παθ ε σ δμΝ κυ,ΝπκυΝΫΰδθαθ αΝΫ βΝΰιβζ,Νΰιηί,ΝΰιθηΝΧβΝ ε σ δμΨ,Νΰιιλ,ΝΰικγΝΧβΝ
ε σ δμΨ,Νΰκίζ,Νΰκίη,ΝεαδΝΰκΰκ,Νπλαΰηα κπκδάγβεαθΝσζ μΝ Ν δΪφκλαΝ υπκΰλαφ έαΝ βμΝ
θ έαμέΝ 

ΟΝζασμΝ κυΝΫ π Ν κθΝ έ ζκΝΓζυακτθδΝάΝΓζυ ακτθδΝαπσΝ κΝσθκηαΝ κυΝ υΰΰλαφΫαΝεαδΝη Ν
κθΝ έ ζκΝαυ σΝεαγδ λυγβε ΝεαδΝΫΰδθ Ν υλτ λαΝΰθπ σέΝΟΝ ηηαθκυάζΝΓζυαυθδκμΝάΝ
Γζυ ακτθβμΝΰ θθάγβε Ν βΝΥέκΝ κΝΰηζίέΝ ε έΝ δ Ϊξ βε Ν αΝπλυ αΝΰλΪηηα αΝεαδΝ
αλΰσ λαΝπάΰ Ν βθΝΙ αζέα,ΝσπκυΝ υηπζάλπ Ν δμΝ πκυ ΫμΝ κυέΝΠκζτΝθΫκμΝ
ΰεα α Ϊγβε Ν βΝ θ έα,Ν βθΝπσζβΝη Ν βΝη ΰΪζβΝ υπκΰλαφδεάΝ λα βλδσ β αέΝ
λξδεΪΝ λΰΪ βε ΝπμΝ δκλγπ άμΝ αΝ ε έΝ ζζβθδεΪΝ υπκΰλαφ έαΝεαδΝαλΰσ λαΝ

α ξκζάγβε Νη Ν δμΝ ε σ δμΝεαδΝ κΝ ηπσλδκέΝΆθγλππκμΝ πθΝΰλαηηΪ πθΝεαγυμΝά αθΝ
Ϋίζ π Ν βθΝαηΪγ δαΝεαδΝ βθΝπθ υηα δεάΝα λΪθ δαΝ πθΝ εζαίπηΫθπθΝ ζζάθπθΝεαδΝ
γΫζβ ΝθαΝ κυμ ίκβγά δέΝ ΝαΰΪπβΝ κυΝΰδαΝ αΝΰλΪηηα αΝεαδΝ αΝίδίζέαΝεαδΝβΝ ξΫ βΝ κυΝ
η Ν κΝ ηπσλδκΝίκάγβ αθΝ ʼ Ναυ σΝεαδΝ κθΝυγβ αθΝθαΝΰλΪο δΝεαδΝθαΝ ε υ δΝ βΝ
ζκΰαλδα δεάΝ κυέΝ 
ΣκΝίδίζέκΝΰλαηηΫθκΝ ΝαπζάΝΰζυ αΝ βμΝ πκξάμΝ κυΝαπ υγυθσ αθΝ ʼ Ναυ κτμΝπκυΝ
α ξκζκτθ αθΝάΝάγ ζαθΝθαΝα ξκζβγκτθΝη Ν κΝ ηπσλδκΝΧκδΝπ λδ σ λκδΝ ζζβθ μΝ βμΝ
δα πκλΪμΝ έξαθΝ ηπκλδεΫμΝ λα βλδσ β μΨΝ»ΝέΝΧ ζΫε λαΝΚαηπκυλΪεβ-Πα λΪεβ,Ν
ηαγβηα δεσμ,Ν ηηαθκυάζΝΓζυαυθδκμΝεαδΝβΝΛκΰαλδα δεάΝ κυ,πδκΝΰθπ άΝπμΝΓζυ ακτθδΨΝ
www.patris.gr.)  

 

2.3ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΣΗΝΝ ΡΧ Ι Ν ΛΛ  
 

ΠλκΝ κυΝγίίΝπέΥέΝβΝ γάθαΝέ λυ ΝπμΝγ ησΝ πδίζΫο πμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ κυΝελΪ κυμΝ
κΝ υθΫ λδκΝ πθΝ«Νζκΰδ υθΝ»ΝέΝ 
ΟδΝζκΰδ ΫμΝαυ κέ,ΝΫζ ΰξαθΝ κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ πθΝ βηκ έπθΝ αηδυθΝέΝΌηπμΝ ε σμΝαπσΝ
αυ κτμΝυπάλξ ΝεαδΝΫθαΝυηαΝαθαγ πλβ υθΝΧ ζ ΰε υθΨ,ΝκδΝκπκέκδΝεαζκτθ κΝ« τγυθκδ»έΝ
«ΓδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝεαδΝζκΰδ δεάΝ πθΝ βηκ έπθΝκδεκθκηδευθΝηκθΪ πθΝΧπσζ πθ,ΝθαυθΝ
εέζέπέΨΝ βθΝαλξαέαΝ ζζΪ α,ΝκδΝπζβλκφκλέ μΝ έθαδΝΪφγκθ μέΝΓδαΝ βΝ δαξ έλδ βΝσηπμΝεαδΝ
βΝζκΰδ δεάΝ πθΝδ δπ δευθΝ πδξ δλά πθΝκδΝπζβλκφκλέ μΝ έθαδΝπκζτΝπ λδκλδ ηΫθ μέΝ 
πσΝ δμΝδ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ ξ δεΪΝπ λδ σ λ μΝπζβλκφκλέ μΝυπΪλξκυθΝΰδαΝ βΝ
δαξ έλδ βΝεαδΝζκΰδ δεάΝ πθΝ λαπ αυθέέέΝ αΝίδίζέαΝαυ ΪΝεα αξπλκτ αθΝ κΝπκ σΝ πθΝ
ξλβηΪ πθΝπκυΝ ζΪηίαθαθΝάΝαπΫ δ αθ,Ν κΝσθκηαΝαυ κτΝπκυΝΫ δθ ΝάΝ ζΪηίαθ  αΝ
ξλάηα α,Ν κθΝξλσθκΝζάοβμΝάΝαπσ κ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝπζβλκφκλέαέΝ ΪθΝπέξέΝ
πλσε δ κΝΰδαΝεα Ϊγ βΝη Ν κθΝσλκΝ βμΝαπσ κ βμΝ Ν λέ κΝπλσ ππκΝεα αξπλκτ αθΝεαδΝ
κΝσθκηαΝ κυΝ λέ κυΝαυ κτΝπλκ υπκυέΝΟΙΝΛΟΓ ΡΙ ΜΟΙΝ ΠΟΓΡ Φ έΝ 
πσΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝπδθαεέ πθΝπκυΝίλΫγβεαθΝ ΝΫπαυζβΝ βθΝπ λδκξάΝ ΰέαμΝΣλδΪ αμΝ

θσ δαΝ βμΝΦαδ κτ,ΝκδΝ δ δεκέΝ λ υθβ ΫμΝΫξκυθΝεα αζάι δΝ αΝαεσζκυγαΝ υηπ λΪ ηα αμΝ 
Χ θ λδσζαμΝΧΰλθζΨΝΧΰΝΨ,Ν έΝιγκΨΝ…έΝβέΝΟδΝζκΰαλδα ηκέΝξαλΪ κθ αθΝ δμΝπάζδθ μΝ
πδθαεέ μΝσ αθΝκΝπβζσμΝά αθΝηαζαεσμέΝ Ναπκιάλαθ βΝ κυΝπβζκτΝΰδθσ αθΝ έ Νη Νοά δηκΝ
έ Νη ΝΫεγ βΝ κΝτπαδγλκέΝγέΝ βΝ υθΫξ δαΝκδΝπδθαεέ μΝ υθ Ϋκθ αθΝεα ΪΝκηκδκΰ θ έμΝ
κηΪ μΝεαδΝ κπκγ κτθ αθΝ κΝαλξ έκέΝζέΝ πσΝ αΝε έη θαΝ πθΝπδθαεέ πθΝ υηπ λαέθ αδΝ
σ δΝαυ ΪΝά αθΝζκΰαλδα ηκέΝ δ αΰπΰάμΝεαδΝ ιαΰπΰάμΝ δαφσλπθΝπκ κ ά πθΝπλκρσθ πθέΝ
Μ λδεκέΝζκΰαλδα ηκέΝαπσΝαυ κτμΝ έθαδΝ τθγ βΝ δ δευθΝζκΰαλδα ηυθΝ βζα άΝ έθαδΝ
ζκΰαλδα ηκέΝ υ ΫλκυΝίαγηκτΝ π ι λΰα έαμέΝκέΝ πδε φαζάμΝεΪγ Νζκΰαλδα ηκτΝ



υπΪλξκυθΝ βη έαΝ θ δε δεΪΝ βμΝκθκηα έαμΝ κυΝζκΰαλδα ηκτέΝλέΝΣΫζκμΝ βη δυθ αδΝ κΝ
Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ πδηΫλκυμΝπκ υθ…έΝ πσΝ αΝαλξαέαΝε έη θαΝπλκετπ δΝσ δΝ«ζκΰδ Ϋμ»Ν κυΝ
βηκ έκυΝζκΰδ δεκτΝεαδΝ«ζκΰδ ΫμΝ– ΰλαφ έμ»Ν κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝ βλκτ αθΝ
ζκΰαλδα ηκτμΝαπκΰλαφάμέΝ κΝΫλΰκΝ κυΝΛυ έαΝ«Κα ΪΝ λΰκεζΫκυμ»ΝαθαφΫλ αδμΝ
ΧΥκυηαθέ βμΝΧΰλλίΨ,Ν έΝηι,ΝΛυ έα,Ν«Κα ΪΝ λΰκεζΫκυμ»,ΝηΨΝ« ζζΪΝεαδΝσ αθΝ δμΝ
οβφέ α ΝθαΝ υθ αξγάΝεα ΪζκΰκμΝ πθΝξλβηΪ πθΝ αΝκπκέαΝ έξκθΝ δ πλαξγάΝαπσΝ αμΝ
υηηαξδεΪμΝπσζ δμ,ΝεαδΝθαΝ παθΫζγκυθΝκδΝ δαξ δλδ αέΝ δαΝθαΝαπκ υ κυθΝ
ζκΰαλδα ησθ…»έΝ 
 κθΝζσΰκΝ κυΝΛυ έαΝ«Κα ΪΝΦδζκελΪ κυμ»Ν κθέα αδΝσ δμΝΧΥκυηαθέ βμΝΧΰλλίΨ,Ν έΝηι,Ν
Λυ έα,Ν«Κα ΪΝΦδζκελΪ κυμ»,ΝΰΨΝ«… κτ κΝεαδΝ δμΝ ηΫΝφαέθ αδΝσ δΝπ λδ σ λκθΝαπσΝ
εΪγ ΝΪζζκΝ έθαδΝ αφάμαπσ διδμΝ βμΝαπκΰλαφάμ…»έΝΧΧΰΝΨΝ θ λδσζαμ,Ν έΝ«ΟδΝζκΰδ δεκέΝ
εαθκθδ ηκέΝ βθΝ λξαέαΝ ζζΪ α»ΨΝέΝΧ ΡΙΘΜ ΣΙΚ ΝΤΣ Μ Σ ΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν
Κ ΙΝΣ ΣΙΣΙΚ Ν ΝΝΟΙ ΝΣ ΝΝ ΡΥ Ι Ν ΛΛ Ν- Κυ αμΝ έΝΡάΰαμΝ- 
Πλαε δεΪΝΰκκυΝΠαθ ζζβθέκυΝυθ λέκυΝ α δ δεάμΝΧβίίηΨΨΝ 
 

3ΝΗΝ Φ ΤΡ ΤΗΝΣΗΝ ΙΠΛΟΓΡ ΦΙΚΗΝΜ ΘΟ ΟΤΝΚ ΙΝΗΝ Ξ ΛΙΞΗΝΣΗΝ
ΛΟΓΙΣΙΚΗ 
 

Νδ κλέαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ ξ έα αδΝΪη αΝη Ν β αθΪπ υιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝεαδΝ βθΝ
υ υλ υ βΝε φαζαέπθ,Ν αΝκπκέαΝξλ δΪα αδΝθαΝπαλαεκζκυγκτθ αδέ 
ΟδΝεαδθκ σηκδΝΙ αζκέΝ βμΝ θαΰΫθθβ βμΝΧΰζκμ-ΰθκμΝαδυθαμΨΝ έθαδΝ υλτ α αΝ
αθαΰθπλδ ηΫθκδΝπμΝκδΝπα Ϋλ μΝ βμΝ τΰξλκθβμΝζκΰδ δεάμέΝ«Ν ΝηδαΝπλκ πΪγ δαΝθαΝ
ιβΰά δΝΰδα έΝβΝ δπζκΰλαφδεάΝηΫγκ κμΝαθαπ τξγβε Ν κΝΰζκΝαδυθαΝ βθΝΙ αζέαΝαθ έΝ βμΝ
αλξαέαμΝ ζζΪ αΝάΝ βμΝΡυηβμ,ΝκΝζσΰδκμΝ βμΝζκΰδ δεάμΝA.C. Littleton π λδΰλΪφ δΝ π ΪΝ
«ία δεΪΝ υ α δεΪ»ΝπκυΝκ άΰβ αθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ βμμΝ 
 

- Νπλκ ππδεάΝδ δκε β έα…έέΝ, 
-ΣκΝΚ φΪζαδκΝΧΝ υ υλ υ βΝπζκτ κυΝΨΝμΝ…,Ν 
-ΣκΝ ηπσλδκΝ………έΝ,Ν 
- ΝΠέ π βΝ……έέέ,Ν 
- Νΰλαπ άΝαπκ τππ βμΝΫθαμΝηβξαθδ ησμΝΰδαΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝησθδηκυΝαλξ έκυΝ Ν
ηδαΝεκδθάΝΰζυ α,Ν κηΫθπθΝ πθΝκλέπθΝ βμΝαθγλυπδθβμΝηθάηβμέ,Ν 
-ΣαΝΥλάηα αμΝΟΝΟεκδθσμΝπαλκθκηα άμΟΝΰδαΝ δμΝαθ αζζαΰΫμ,Ν…έέέΝ 
- Ν λδγηβ δεάμΝ………………έΝΠκζζκέΝαπσΝαυ κτμΝ κυμΝπαλΪΰκθ μΝυπάλξαθΝ βθΝ
αλξαδσ β α,ΝαζζΪΝηΫξλδΝ κΝΜ αέπθα,Ν θΝίλΫγβεαθΝηααέΝ ΝηδαΝηκλφάΝεαδΝηδαΝ τθαηβ,Ν
αθαΰεαέαΝθαΝπγά δΝ κθΝΪθγλππκΝ βθΝεαδθκ κηέαΝ βμΝ δπζκΰλαφδεάμΝη γσ κυέΝ
………έέέΝ 
 

θ έγ α,ΝβΝ πέηκθβΝξλά βΝζα δθδευθΝαλδγηυθΝΰδαΝ δμΝξλβηα κκδεκθκηδεΫμΝ υθαζζαΰΫμΝ
πκζτΝεαδλσΝη ΪΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βμΝαλαίδεάμΝαλέγηβ βμΝφαέθ αδΝθαΝ ηπσ δ αθΝ βθΝ
πλκΰ θΫ λβΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ δπζκΰλαφδεκτΝ υ άηα κμέΝ………έέΝΟδΝευί λθά δμ,Ν
δ έπμ,Ν έξαθΝδ ξυλΪΝεέθβ λαΝθαΝεα αΰλΪφκυθΝπλκ ε δεΪΝ αΝ κηΫθαΝ πθΝ δ πλΪι πθΝ
εαδΝ πθΝ ε αηδ τ πθΝ- δ έπμΝσ κθΝαφκλΪΝ κυμΝφσλκυμέΝΚαδΝ ΝεΪγ ΝεκδθπθέαΝσπκυΝ αΝ
Ϊ κηαΝ υ υλ υαθΝπζκτ κ,Νυπάλξ ΝβΝ πδγυηέαΝαπσΝ κυμΝπζκτ δκυμΝΰδαΝ δ θΫλΰ δαΝ
ζΫΰξπθ,Νσ κθΝαφκλΪΝ βθΝ θ δησ β αΝεαδΝ βθΝδεαθσ β αΝ πθΝ κτζπθΝεαδΝ πθΝ
λΰαακηΫθπθΝ κυμ,ΝπκυΝά αθΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝη Ν βΝ δαξ έλδ βΝπ λδκυ δαευθΝ κυμΝ



κδξ έπθ………Ν(History of Accounting / By John R. Alexander at Net Gain / 2002 

Association of Chartered Accountants in the United States ) .  

« π δ άΝ θΝυπΪλξ δΝΰλαπ σΝε έη θκΝΧπλδθΨΝγ πλ έ αδΝσ δΝαλξέα δΝβΝδ κλέαΝ βμΝ δΰλαφέαμΝ
εαδΝ βμΝζκΰδ δεάμΝκλΰαθυ πμΝ κΝΰζλζΝηέXέΝΧΝβηέμΝγ πλ έ αδΝκλσ βηκΝ βθΝδ κλέαΝ
βμΝζκΰδ δεάμΝΨ,Νη Ν βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπλυ κυΝΫλΰκυΝαπσΝ κθΝφλαΰεδ εαθσΝηκθαξσΝ

Luka de Borgo Paciolo ΧΝβηέμΝαπσΝπκζζκτμΝαπκεαζ έ αδΝΟΟΝπα ΫλαμΝ βμΝΛκΰδ δεάμΨΝεαδΝ
η Ν κθΝ έ ζκΝSumma de arithmetica, Geometrica, Proportioni e Proportionalita  

δ δαέ λκ ε φΪζαδκ Particularis de Comptytis et Scripturis, αθαζτ δ κθ λσπκ 

ζ δ κυλΰ έαμ βμ δΰλαφέαμ,ΝσπκυΝ π ξ έλβ ΝεαδΝ δΫελδθ Ν κυμΝζκΰαλδα ηκτμΝ Ν Ϊι δμΝ
κΝΰ θδεσΝεαγκζδεσέΝ 

M ΪΝαπσΝαυ σΝ κΝπλυ κΝΰλαπ σΝηθβη δυ μΝΫλΰκΝ κυΝPaciolo,ΝΧβηέμΝ αθΝΫθαΝαπσΝ αΝ
πλυ αΝίδίζέαΝπκυΝ υπυθκθ αδΝ,Ν έξ Νη ΰΪζβΝ πδ υξέαΝεαδΝη αφλΪ βε Ν Ναλε ΫμΝ
ΰζυ μΝΨΝαεκζκτγβ αθΝεαδΝπκζζΫμΝΪζζ μΝ βηκ δ τ δμΝαπσΝ δ άηκθ μΝΧευλέπμΝαπσΝ
ηαγβηα δεκτμ,Νΰδα έΝαυ κέΝα ξκζάγβεαθΝη Ν κΝγΫηαΨΝ ε έθβμΝ βμΝ πκξάμ,Νη ΝγΫηαΝ βΝ
δΰλαφέαΝάΝ δΰλαφδεάΝάΝ δπζκΰλαφδεάΝηΫγκ κ,ΝσππμμΝΧΝ πκξάΝαπσΝΰζλζΝηέXέΝηΫξλδΝ
π λέπκυΝΰθηίΝηέXέΨ κΝΰηΰκΝηέXέΝ κυΝΓ ληαθκτΝηαγβηα δεκτΝSchreiber άΝGrammateus, 

κΝΰηζγΝηέXέΝ κυΝOζζαθ κτΝJan Christoffels Impy εαδΝ κΝέ δκΝΫ κμΝΰηζγΝ κυΝηαγβηα δεκτΝ
Hugh Oldcastle Schoolmaster Χ κΝΛκθ έθκΨ,Ν κΝΰηβηΝηέXέΝ κυΝG. Tagliente,Ν κΝΰθΰηΝ
ηέXέΝ κυΝVaningen εέαέΝH φαληκΰάΝ βμΝ δΰλαφδεάμΝεα α δξκΰλαφέαμΝ έθαδΝΰθπ άΝ Ν
σζκΝ κθΝΧ σ ΨΝΰθπ σΝεσ ηκ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ πΫ λ π Ν κυμΝ δ δεκτμΝθαΝα ξκζβγκτθΝη Ν
ΪζζαΝ πέ βμΝ βηαθ δεΪΝγΫηα α,Ν αΝκπκέαΝ υθΫίαζαθΝ βθΝεαζτ λβΝζκΰδ δεάΝ ιΫζδιβ,Ν
σπκυΝΫΰδθ Ν ΥΝαυ άθΝ βθΝ λέ βΝ πκξάΝΧαπσΝΰθηίΝηέXέΝηΫξλδΝπ λέπκυΝΰκιίΝηέXέΨ,ΝσππμΝβΝ
γ πλέαΝ βμΝΫθθκδαμΝ κυΝ πδξ δλβηα έαΝΧαπσΝ κθΝH. Stephens κΝΰιηζΝηέXέ,Ν κΝΰκΰκΝαπσΝ
κυμΝJ. Fulton εαδΝF. Cronhelm,ΝαπσΝ κθΝC. Sprague κΝΰκκίΨ,ΝβΝΫθθκδαΝ βμΝ δαλεκτμΝ
απκΰλαφάμΝΧαπσΝ κθΝJ. Quelin κΝΰκζίΝη Ν κΝΫλΰκΝ κυΝInventaire PerpetuelΨ,ΝβΝ πδθσβ βΝ
εαδΝβΝ δ αΰπΰάΝαπσΝ κθΝE. Degranges κΝΰιλγΝη Ν κΝΫλΰκΝ κυΝLa Tenue des livres rendue 

facile κυΝβη λκζκΰέκυΝ- εαγκζδεκτΝ υ άηα κμΝη Ν βΝξλβ δηκπκέβ βΝ ΥΝαυ σΝ πθΝ
ζκΰαλδα ηυθμΝTαη έκ, Eηπκλ τηα α, Eδ πλαε Ϋα ΓλαηηΪ δα, Πζβλπ ΫαΝ
ΓλαηηΪ δα, KΫλ β,  Zβηέ μ, β πδθσβ β εαδ δ αΰπΰά κ 1712 απσ κθ De la 

Porte η  κ Ϋλΰκ κυ La science des Negociants et teneurs de livres βμ δαελέ πμ πθ 
ζκΰαλδα ηυθ  ζκΰαλδα ηκτμ :Πλκ υππθ, ΠλαΰηΪ πθ, K φαζαδκτξκυ, β 

πδθκά β εαδΝ δ αΰπΰάΝαπσΝ κθΝJ. Bellay κΝΰκγζ,ΝαπσΝ κθΝD. de Lusignan η Ν κΝΫλΰκΝ
κυΝEssai sur la Comtabilite η γσ κυΝπκυΝαπ Ϋζ Ν βΝίΪ βΝ κυΝ υΰε θ λπ δεκτΝ
υ άηα κμ,ΝβΝθκηκγ δεάΝεα κξτλπ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝη Ν βθΝOrdonnance de 

Commerce απσΝ κθΝColbert εαδΝκΝJ. Savary κΝΰθιηΝη Ν κΝΫλΰκΝ κυΝLe parfait negociant 

αθαφΫλ αδΝ δμΝΰθυ δμΝ βμΝ ηπκλδκΰθπ έαμΝεαδΝ ληβθ τ δΝ βθΝOrdonnance de 

Commerce,ΝβΝ πδθσβ βΝεαδΝ δ αΰπΰάΝαπσΝ κθΝA. Guilbant εαδΝE. Leautey κΝΰκθηΝ κυΝ
π λδκ δεκτΝαπκ ζΫ ηα κμΝη Ν βθΝ ιέ π βμΝKτεζκμΝEλΰα δυθΝ±Ν απΪθ μΝ
Eεη αζζ τ πμοAπκ Ϋζ ηαΝΠ λδσ κυΝεέαέΝ 
ΌππμΝ δαπδ υθ αδΝ ΥΝαυ άΝ βθΝ πκξάΝΫΰδθαθΝαιδσζκΰ μΝεδθά δμΝ κΝξυλκΝ βμΝ
ζκΰδ δεάμ,ΝσπκυΝ ΫγβεαθΝκδΝίΪ δμΝ ξ σθΝ ΝσζαΝ αΝ δ δεΪΝγΫηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝηΥΝ
αυ άΝΰδαΝ βθΝη ζζκθ δεάΝ ιΫζδιάΝ βμέέΝ 
H π λέκ κμΝαυ άΝΧΝ πκξάΝαπσΝΰκιίΝηέXέΝηΫξλδΝΰληίΝηέXέΨ,Νηπκλ έΝθαΝξαλαε βλδ γ έΝπμΝ
πκξάΝ βμΝζκΰδ δεάμΝκλΰαθυ πμΝΧ βμΝκλΰαθυ πμΝ κυΝζκΰδ βλέκυΝ πθΝκδεκθκηδευθΝ
κλΰαθδ ηυθΨΝη Ν κΝζκΰδ δεσΝ ξΫ δκΝΧ βμΝ υπδεάμΝεαδΝκυ δα δεάμΝ δαλγλυ πμΨ,Νΰδα έΝ
βθΝ πκξάΝαυ άΝΰέθκθ αδΝαπσΝ πδφαθ έμΝ πδ άηκθ μΝεαδΝαπσΝ δ δεκτμ,ΝκδΝ



βηαθ δεσ λ μΝ δ βΰά δμΝπκυΝΪπ κθ αδΝ κυΝγΫηα κμΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ υπκπκδά πμΝΧ κυΝ
ζκΰδ δεκτΝ ξ έκυΨΝεαδΝφυ δεΪΝ έθκυθΝη ΰΪζβΝυγβ βΝ βΝζκΰδ δεά,ΝαυιΪθκθ αμΝ κΝ
ΰσβ λσΝ βμ,Ν βζα άΝυπΪλξ δΝΫιαλ βΝ ΥΝαυ σΝ κΝ σ κΝία δεσΝγΫηαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝ
κδεκθκηδευθΝκλΰαθδ ηυθέΝ Ναυ άΝ βθΝ πκξάΝΫΰδθαθΝκδΝ ιάμΝΧευλδσ λ μΨΝ ι ζέι δμΝ βμΝ
ζκΰδ δεάμμΝ κΝΰκιθΝΫΰδθ ΝβΝ παθα α δεάΝ πδθσβ βΝαπσΝ κθΝαη λδεαθσΝαπκγβεΪλδκΝ
Melvil Dewey κυΝ εα δεκτΝ υ άηα κμΝΰδαΝ βθΝ υπδεάΝ δΪλγλπ βΝΧεπ δεάΝαλέγηβ βΨΝ
πθΝζκΰαλδα ηυθΝ βμΝζκΰδ δεάμ,ΝσπκυΝη Ν κυμΝ υθ υα ηκτμΝ πθΝπκζζαπζα έπθΝ κυΝ
Χ κυΝ εα κθ α δεκτΝεέζπέΨΝίλέ ε αδΝ βθΝ πδεαδλσ β αΝΰδαΝ βθΝ υπδεάΝ δΪλγλπ βΝ πθΝ
ζκΰδ δευθΝ ξ έπθ,Ν κΝΰκκίΝβΝγ πλέαΝ βμΝαυ κ ζκτμΝζκΰδ δεάμΝκθ σ β κμΝαπσΝ κθΝC. 

E. Sprague,Ν κΝΰκκηΝ δ Ϊΰ αδΝβΝεκ κζσΰβ βΝαπσΝ κθΝHenry Metralte,Ν κΝΰλΰβΝεαδΝΰλββΝ
βΝ πδθσβ βΝεαδΝ φαληκΰάΝ βμΝπλσ υπβμΝεκ κζσΰβ βμΝαπσΝ κυμΝHarrington Emerson εαδΝ
C.W. Bennet,Ν κΝΰλβιΝεαδΝΰλβλΝβΝπλσ α βΝζκΰδ δεκτΝ ξ έκυ απσΝ κθΝE. 

Schmalenbach,ΝσπκυΝαπκ ζ έΝπλσ υπκΝ πθΝη Ϋπ δ αΝεα αλ δακηΫθπθΝ Ν δ γθάΝ
εζέηαεα,Ν κΝΰλζΰΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝηβ λυθΝ βΝη ζΫ βΝπλκίζβηΪ πθΝηδαμΝκδεκθκηέαμΝ
απσΝ κθΝW. Leontief,ΝΪζζαΝγΫηα α,ΝσππμμΝβΝ πδθσβ βΝ πθΝαπκ ίΫ πθΝ πθΝπαΰέπθ,ΝβΝ
εαγδΫλπ β,Νη ΝπυλάθαΝ βΝζκΰδ δεά,Ν κυΝκδεκθκηδεκτΝζκΰδ ηκτ,ΝβΝ ηφΪθδ βΝεαδΝ
πλκυγβ βΝ πθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝζκΰδ υθ- ζ ΰε υθ,ΝβΝ ηφΪθδ βΝεαδΝπλκυγβ βΝ κυΝ
γ ηκτΝ πθΝAθπθτηπθΝE αδλδυθΝ,ΝΰδαΝ κυμΝη ΰΪζκυμΝΧευλέπμΨΝκδεκθκηδεκτμΝ
κλΰαθδ ηκτμΝεέαέΝΧΝ ΝΛκΰδ δεάΝπαλΪΰπθΝαθαπ τι πμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝκλΰαθδ ηυθ,Ν
ΓΓ ΛΟΤΝΠ Π Μ ΣΡΟΠΟΤΛΟΤΝπ λέΝΛΟΓΙΣ Ν τξκμΝηΰβΝμΝΧΰΰήΰλλιΨΨ 

 

4ΝΣ ΝΠΡΩΣ Ν« ΜΠΟΡΙΚ Ν ΓΧ ΙΡΙ Ι »ΝΣΟΝΝ ΛΛ ΙΚΟΝΧΩΡΟ 
 

Ν ιΫζδιβΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝ υηία έα δΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝεαδΝ κΝαυ σΝ υθΫίβΝ
εαδΝ κΝ υλτ λαΝ ζζα δεσΝξυλκέΝβη δυθ αδΝσ δΝβΝΛκΰδ δεάήΚα α δξκΰλαφέαΝ βθΝ
π λέκ κΝ ε έθβΝαπκ ζκτ ΝΫθαΝ ηάηαΝαυ κτΝπκυΝκθκηΪααη Ν« ηπκλδεΫμΝπκυ ΫμΝ»έΝ
«Κα α δξκΰλαφέαΝεαζ έ κΝβΝ ΫξθβΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝΧΝεα αξυλβ βμΝΨΝ πθΝ δαφσλπθΝ
κδεκθκηδευθΝπλΪι πθΝ κυΝ πδξ δλβηα έαΝ αΝεα Ϊ δξαΝΧΝ ηπκλδεΪΝίδίζέαΝΨΝ κυΝεαδΝ
απκ ζ έΝη αφκλΪΝ αΝ ζζβθδεΪΝ κυΝΰαζζδεκτΝσλκυΝtenue des livres.  

ΟΝσλκμΝαυ σμΝΪλξδ ΝθαΝαθ δεαγέ α αδΝη Ν κθΝσλκΝΛκΰδ δεάΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝαδυθαΝηαμΝΧΝ
βηέμΝ θθκ έΝ κθΝβίκΝαδυθαΨΝ…έΝ»,ΝΧΝ έΝΦέζδκμΝ ζέΝΰίβΨΨ 
 κΝ ιαδλ δεσΝΫλΰκΝ κυΝΣλδαθ ΪφυζζκυΝεζαί θέ βΝ«ΝΣαΝ ηπκλδεΪΝ ΰξ δλέ δαΝ βμΝ
θ κελα έαμΝεαδΝ βμΝΣκυλεκελα έαμΝεαδΝβΝ ηπκλδεάΝ ΰευεζκπαέ δαΝ κυΝΝδεκζΪκυΝ

Παπα κπκτζκυΝ»Ν,Ν γάθα,Ν έΜέΝέ έ,ΝΰλλΰέΝΨΝ,ΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝ ιάμΝμΝ«Ν ΝαπκΰλαφάΝ πθΝ
ηπκλδευθΝ ΰξ δλδ έπθ,Ν πθΝίδίζέπθΝπκτΝ υπυγβεαθΝΰδαΝθαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ
απκεζ δ δεΪΝαπσΝ κυμΝΫζζβθ μΝ ηπσλκυμ,Ν έξθ δΝσ δΝσζαΝευεζκφσλβ αθΝαπσΝ σΝ ΫζκμΝ
κυΝΰκκυΝαδυθαΝεαδΝυ ΫλαέΝ ΫίαδαΝεαδΝθπλέ λαΝπλαΰηα υ ΫμΝεαδΝΫηπκλκδΝυπάλξαθΝ
εαδΝαζζβζκΰλαφκτ αθ,ΝζκΰΪλδαααθ,Νελα κτ αθΝ αΝεα Ϊ δξαΝ κυμΝμΝΫηπκλκδΝεαδΝ
ΰλαηηα δεκέ,ΝπκτΝ έξαθΝηαγβ τ δΝ Ν δ δεκτμΝ α εΪζκυμ,ΝσππμΝ κθΝΥΪθ αεαΝ βμΝ
Κλά βμ,Ν αΝηΫ αΝ κυΝΰθκυΝαδυθα,ΝσπκυΝίλέ εκυη Ν α εΪζκυμΝ κυΝζκΰαλδα ηκτΝεαέΝ κυΝ
ζκΰδ δεκτΝίδίζέκυΝθαΝαθαζαηίΪθκυθΝθαΝ δ ΪικυθΝδ δπ δεΪΝ Νηαγβ Ϋμ φλΪΰεδεαΝ
ηπκλδεΪΝΰλΪηηα α,Ν κθΝΪηπαεκΝΧαλδγηβ δεάΨΝ κυΝ ηπκλέκυ,Ν βΝ δπζκΰλαφδεάΝηΫγκ κΝ
πθΝ ηπκλδευθΝεα Ϊ δξπθ,Ν βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝφκλ π δευθΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝ ηπκλδευθΝ
ίδίζέπθΝ………ΝΧΝβηΝμΝΟΝ υΰΰλαφΫαμΝεα α Ϊ δΝ αΝ ηπκλδεΪΝ ΰξ δλέ δαΝΨ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν
κΝπ λδ ξση θκΝ κυμΝεαδΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ πθΝ ηπσλπθΝπκτΝ πλσε δ κΝθαΝ ιυπβλ ά κυθέΝ
ΥΝΥ λδγηβ δεά,Νζκΰαλδα δεά,ΝΪηπαεκμ,Ν ηπκλδεάΝαλδγηβ δεά…… ΥΝΠέθαε μΝ



δ κ δηδυθ………ΓΥΝ πδ κζκΰλαφέα…Ν ΥΝΚα α δξκΰλαφέα………Ν ΥΝ
Νκηκγ έα………………ÇΥΝΓ πΰλαφέαΝεαέΝδ κλέαέέέΝ 
δ δεΪΝΰδαΝ αΝίδίζέαΝ βμΝ«ΝΚα α δξκΰλαφέαμΝ»,ΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝ ιάμΝμΝ«ΝΟέΝΫζζβθ μΝ

ΫηπκλκδΝελα κτ αθΝ αΝεα Ϊ δξαΝ κυμΝΪπζκΰλαφδεΪΝάΝ δπζκΰλαφδεΪέΝΚα α δξκΰλαφέαΝ
έξαθΝηΪγ δΝεκθ ΪΝ Ν δ δεκτμΝ α εΪζκυμ—εαδΝαλΰσ λαΝ Ν ξκζ έα— άΝά αθΝ
αυ κ έ αε κδΝεαδΝ έξαθΝε λ έ δΝ άθΝ ηπ δλέαΝ κυμΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ αΝι θσΰζπ αΝ
ΰξ δλέ δαΝβΝηαγβ τκθ αμΝεκθ ΪΝ ΝΪζζκυμΝΫζζβθ μΝεαδΝιΫθκυμΝ ηπσλκυμέΝ Ν ηπ δλέαΝ
αυ άΝε λ δασ αθΝεΪ πΝΪπσΝ άθΝπέ βΝ βμΝαθΪΰεβμΝθΪΝ βλκτθ αδΝ αΝ ηπκλδεΪΝίδίζέαΝ
τηφπθαΝη Ν κυμΝθσηκυμΝ βμΝπκζδ έαμΝ βθΝκπκέαΝ ηπκλ τκθ αθ,ΝαφκτΝΫπλ π ΝθΪΝ
ελα κτθΝεα Ϊ δξαΝεαδΝαλξ έκΝΰδαΝθΪΝηπκλκτθΝθΪΝπαλκυ δΪακθ αδΝ αΝαλησ δαΝ
δεα άλδαΝαθΝξλ δαασ αθ…………έΝ 
ΝαθΪπ υιβΝ κυΝ ηπκλέκυΝΪπσΝ ΪΝηΫ αΝ κτΝΰκκυΝαδυθα,ΝάΝ ιΫζδιβΝ κτΝπλαΰηα υ άΝάΝ

η αέκυΝΫηπκλκυΝ ΫΝη ΰαζΫηπκλκ,ΝηΫΝ« δ γθ έμ»Ν υθ λΰα έ μΝεαδΝαθ απκελέ δμ,Ν
πΫίαζαθΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ υθΝζκΰδ βλέπθΝ υθΝ ηπσλπθΝεαδΝ άθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ κτΝ
ΪπζκΰλαφδεκήΝ υ άηα κμΝ βθΝεα α δξκΰλαφέαέΝ Νΰ θέε υ βΝ βμΝξλά βμΝ
δπζκΰλαφδεκτΝ υ άηα κμΝΧscrittura doppiaΨΝ έξ ΝΫλγ δΝεαδΝ ΪΝ τκΝ ΰξ δλέ δα πκτΝ
υπυθκθ αδ,Ν βθΝΣ λΰΫ βΝ κΝΰιλγΝεαδΝ άΝ δΫθθβΝ σΝΰιλζ,ΝΫλξκθ αδΝθΪΝ δ ΪικυθΝ κυμΝ
θ σ λκυμΝάΝηαγβ υση θκυμΝΫηπκλκυμΝαυ σΝ κΝ τ βηαέ 
Νπκζζαπζσ β αΝ υθΝ ΰΰλαφυθΝΫ δθ Ν κθΝΫηπκλκΝ άΝ υθα σ β αΝθΪΝ ζΫΰξ δΝ κΝεΫλ κμΝ

άΝ άΝαβηδΪΝ άμΝ πδξ έλβ βμΝ κυ,Ν δμΝ κ κζβοέ μΝηΫΝ κυμΝαθ απκελδ ΫμΝ κυ,Ν άθΝπκδσ β αΝ
πθΝ υθ λΰα υθΝ κυ,Ν άθΝεέθβ βΝ πθΝ δαφσλπθΝ ηπκλ υηΪ πθ…έΝ 
Νεα α δξκΰλαφέαΝπκτΝ ε σγβε Ν βθΝΣ λΰΫ βΝ σΝΰιλγΝΫξ δΝ έ ζκΝμΝ ηπκλδεάΝκ βΰέαΝ

ά κδΝαελδίάμΝεαδΝ αφΫ α βΝ δ α εαζέαΝθαΝελΪ βΝ δθΪμΝ αΝεα Ϊ δξαΝ δμΝπαλ έ αδμΝ
δπζαδμέΝΚκδθυμΝ άθΝ ελδ κτλαΝθ σπδαέΝΚαδΝθαΝεΪηθβΝη Ν τεκζέαθΝεΪγ ΝηπδζΪθ αδκ,Νεα ΪΝ
άθΝηΫγκ κθΝ πθΝΥΝΟζζαθ ΫαπθΝ………έέυΰελκ βηΫθβΝη Νπ λδ σ λ μΝφδζκ κιέ μΝΪζζαΝ
η Ν κθΝρ δκΝπ λέπκυΝ λσπκΝ δΪ αιβμΝ άμΝτζβμΝ έθαδΝ Νελδ κτλαΝ σππδαΝά κδΝάΝ ΪιδμΝ πθΝ
πλαΰηα υ Ϊ δεπθΝεα Ϊ δξπθέΝυθ γ ρ αΝ δμΝ βθΝΪπζβθΝβηυθΝ δΪζ ε κθΝπαλΪΝ κθΝ
ΘπηΪΝ βηβ λέκυΝ κςΝδα δ Ϋπμ,ΝπκτΝ υπυγβε Ν άΝ δΫθθβΝ κΝΰιλζ…………έέΝΣσΝΰκΰγΝ
άΝΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ«υ άηα κμ»Ν πθΝ ζζάθπθΝ ηπσλπθΝ βμΝΚπθ αθ δθκτπκζβμΝ
απκφΪ δ ΝθαΝ ε υ δΝ κΝΫλΰκΝ ληβμΝ ΝΚ λ υκμΝά κδΝΥ ηπκλδεάΝ ΰευεζκπαέ δαΝ κήΝ
ζκΰέκυΝ ηπσλκυΝΝδεκζΪκυΝΠαπα σπκυζκυΝΧΰιθλΝ-ΰκβίΨέΝ…………έΝ 
Ν ηπκλδεάΝ ΰευεζκπαέ δαΝ κυΝΝέΝΠαπα σπκυζκυΝ έθαδΝσΝυοβζσ λκμΝαθαίαγησμΝΰδαΝ
άΝ τθ αιβΝκζκεζβλπηΫθκυΝ ηπκλδεκτΝ ΰξ δλδ έκυΝεα ΪΝ άΝ δΪλε δαΝ άμΝ θ κελα έαμΝ
εαδΝ άμΝΣκυλεκελα έαμέΝ Ν υΰΰλαφάΝεαέΝάΝΫε κ βΝ βμΝ εφλΪακυθΝη Ν κθΝεαζτ λκΝ
λσπκΝ άθΝαεηάΝ άμΝ ζζβθδεάμΝ ηπκλδεάμΝ ΪιβμΝ…………έέ»έΝ 

 

5Ν ΠΟΝΣΗΝΝ ΗΜΙΟΤΡΓΙ ΝΣΟΤΝΝ Ο ΛΛΗΝΙΚΟΤΝΚΡ ΣΟΤΝ ΩΝΣΟΝΝ
ΤΣ ΡΟΝΠ ΓΚΟΜΙΟΝΠΟΛ ΜΟ 

5.1ΝΗΝ ΚΠ Ι ΤΗ 
 

«ΝΟΝΚαπκ έ λδαμΝ έξ Νκλέ δΝπμΝυπκξλ π δεσΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝ δπζκΰλαφέαμΝ κΝ
Ολφαθκ λκφ έκΝ δΰέθβμΝέΝΣκΝ Νίδίζδκ ΰξ δλέ δκΝ δ α εαζέαμΝπ λέΝ βμΝ δπζκΰλαφδεάμΝ
ξθδεάμ,Ν ε υπυγβε Ν κΝ γθδεσΝΣυπκΰλαφ έκέΝΧΝβηέΝ«Ν ΰξ δλέ δκθΝ δπζκΰλαφέαμΝάΝ
τθ κηκμΝ δ α εαζέαΝ κυΝππμΝθαΝελα κτθ αδΝ αΝεα Ϊ δξαΝ βμΝ δπζκΰλαφέαμΝμΝ
λαθδ γ έ αΝαπσΝ κΝΰαζζδεσθ,ΝπλκμΝξλά δθΝ πθΝ δμΝ κΝ ηπσλδκθΝα ξκζκυηΫθπθΝθΫπθΝ
ζζάθπθΝήΝυπσΝ φΪθκυΝ πκ έΝΠαππΪΝ- θΝ δΰέθβΝμΝ εΝ βμΝ γθδεάμΝΣυπκΰλαφέαμ,Ν



1831 ) .  

ΣκΝΰκηη,Ν κΝηΪγβηαΝ βμΝ δπζκΰλαφέαμΝ δ άξγβε ΝΰδαΝυπκξλ π δεάΝ δ α εαζέαΝ βΝ
α δζδεάΝΠκζυ ξθδεάΝξκζάΝΧβηΝμΝΣκΝ γθδεσΝΜ σίδκΝΠκζυ ξθ έκΝ,ΝκΝ σ Ν

εαγβΰβ άμΝ έξ Ν ε υ δΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ«Ν δπζκΰλαφέαΝήΝυπσΝΙπέΝΥλυ Ϊθγκυ,Ν δ υγτθκθ κμΝ
κΝ δ δεσθΝΛκΰδ άλδκθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ πθΝ π λδευθΝεαδΝ δ Ϊ εκθ κμΝ βθΝ
δπζκΰλαφέαθΝ θΝ πΝ α δζδευΝΠκζυ ξθ έπέΨΝ»ΝέΝΣκΝαυ σΝΫ κμΝδ λτγβε Ν βθΝ γάθαΝβΝ
πλυ βΝδ δπ δεάΝ ξκζάΝ δπζκΰλαφέαμ,Ν κΝφλκθ δ άλδκΝΚαζαρ αΪεβ,ΝκΝκπκέκμΝ
ευεζκφσλβ ΝεαδΝ ΰξ δλέ δκΝ δπζκΰλαφέαμΝέΝΧΝβηέΝ«Ν υηΫγκ κμΝΚα α δξκΰλαφέαΝ: 
πζκΰλαφδεάΝ ΝεαδΝ δπζκΰλαφδεάΝεαδΝΰ θδεάΝζκΰδ δεάΝπλκμΝξλά δθΝπαθ σμΝ
ηπκλ υκηΫθκυΝεαδΝ υθαζζα κηΫθκυΝήΝΤπσΝΚπθ αθ έθκυΝΚαζαρ αΪεβέέέ»ΝΨΝ,ΝΧ έΦέζδκμΝ
ζέΝθΰΝΨΝ«ΝΠλπ κπσλκμΝ δμΝ βθΝησλφπ δθΝ ζ ξυθΝ πθΝεζΪ πθΝ κτ πθΝυπάλι θΝκΝ

ΌγπθΝΡκυ σπκυζκμΝΧΝΰκηθ-ΰλββΨΝ,Νσ δμΝ κΝΰκλζΝέ λυ θΝ θΝ γάθαδμΝ βθΝ« ηπκλδεάΝεαδΝ
δκηβξαθδεάθΝ εα βηέαθ»,Νά δμΝ ζ δ κτλΰβ ΝζέαθΝαπκ κ δευμΝηΫξλδΝ κυΝΰλΰλέΝΚα ΪΝ
βθΝπ λέκ κθΝ ατ βθΝδ λτγβΝ πέ βμΝ θΝ γάθαδμΝεαδΝβΝδ δπ δεάΝ ηπκλδεάΝ ξκζάΝΓ λΪεβέ 
ΣκΝελΪ κμΝβθαΰεΪ γβΝ εΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝθαΝαεκζκυγά βΝ βθΝδ δπ δεάθΝπλπ κίκυζέαθΝ
εαδΝ κΝΰλίγΝ ι σγβΝκΝπλυ κμΝθσηκμ,Ν«Π λέΝ υ Ϊ πμΝ ηπκλδευθΝ ξκζυθ»ΝίΪ δΝ κυΝ
κπκέκυΝ ι σγβΝ κΝ δΪ αΰηαΝ βμΝΰΰήλήΰλίγΝεαδΝδ λτγβΝ θΝ γάθαδμΝβΝπλυ βΝ βησ δαΝ
ηπκλέΝξκζά,Ν βθΝ δ τγυθ δθΝ βμΝκπκέαμΝ θΫζαί θΝκΝεαγβΰβ άμΝΜαγβηα δευθΝ κυΝ

Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝΚυπΪλδ κμΝ φΪθκυέΝ 
δΪΝ κυΝαυ κτΝ δα Ϊΰηα κμ,Νδ λτγβΝεαδΝβΝ θΝΠΪ λαδμΝ βησ δαΝ ηπκλδεάΝξκζάέΝΜ ΪΝ
τκΝΫ βΝδ λτγβ αθΝ δΪΝ κυΝ δα Ϊΰηα κμΝΰκήκήΰλίηΝβΝ θΝτλπΝ βησ δαΝ ηπκλδεάΝξκζάΝ
εαδΝβΝ θΝΣ αΰΰαλΪ αΝ κδΪυ β δΪΝ κυΝεζβλκ κ άηα κμΝ ξδζζκπκτζκυέΝ δ’Ν ΫλκυΝ
δα Ϊΰηα κμΝ βμΝλήιήΰλίκΝδ λτγβ,Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝ ηπκλδεκτΝυζζσΰκυΝΚ λετλαμΝβΝ
βησ δαΝ ηπκλδεάΝξκζάΝΚ λετλαμΝ,Ν υθ πδεκυλκτη θβΝυπσΝ κυΝελΪ κυμέΝΠαλαζζάζπμΝ

πλκμΝ αΝΪθπΝ ξκζΪμΝ ζ δ κτλΰκυθΝ δμΝ κΝ ιπ λδεσθ εαδΝαΨΝπλσ λπθΝ κτ πθΝδ λυγ έ αΝ
υπσΝκηκΰ θυθΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ ηπκλδεαέΝξκζαέΝ«ΠκλφυλδΪμ»Ν θΝΝέΝΚαλζσία δΝ βμΝ
Ϊηκυ,ΝβΝ θΝΘ αζκθέεβΝ ζζβθκΰαζζδεάΝ ηπκλδεάΝξκζάΝ έΝΚπθ αθ δθέ βΝεαδΝ κΝ θΝ
βΝδ έαΝπσζβΝΠλαε δεσθΝΛτε δκθέΝ έΝΝδκτεα,ΝαδΝκπκέαδΝαθ ΰθπλέ γβ αθΝπμΝδ σ δηκδΝ
πλκμΝ αμΝ βηκ έαμέ»ΝΧΝΟΝΤΝΛΝ ΓΚέΝζέΝξκζαέΝΟδεκθκηδεαέΨέΝ 
ΣκΝΰλίζΝδ λτγβε ΝβΝΟΝ ηπκλδεάΝεαδΝΛκΰδ δεάΝξκζάΝΠαθαΰδπ σπκυζκυΝΟΝ κθΝΠ δλαδΪ,Ν
ξκζάΝκθκηα άΝ βθΝ πκξάΝ βμΝέΝΣκΝΰλβίΝδ λτγβε ΝβΝ θπ Ϊ βΝξκζάΝ ηπκλδευθΝ
πκυ υθ,Νυπαΰση θβΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμ,ΝΧΝβηέμΝΠλυ κδΝ δ Ϊιαθ μΝ κΝ
ηΪγβηαΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝη ΝίΪ βΝ πδ βηκθδεΫμΝαλξΫμΝά αθΝκδΝΚπθ αθ έθκμΝ
Παθαΰδπ σπκυζκμΝΧΝΰκιβ- ΰλγθΨΝΧΝβηΝμΝΟΝΜέΝΣ δηΪλαμ,Ν βθΝθ ελκζκΰέαΝπκυΝ
βηκ δ τ βε Ν κΝπ λδκ δεσΝ«ΛΟΓΙΣΙΚ Ν ΠΙΘ ΧΡ Ι»ΝΧΝ έ Ι ΝέΝ- Φ έΝΰλγθΨΝ,Ν
αθαφΫλ δΝη αιτΝ πθΝΪζζπθΝμΝ«Ν…Ν δάθυ Ν κθΝίέκθΝ κυΝ δ Ϊ επθΝεαδΝ δ α εση θκμ,Ν
αυ σμΝκΝαεα απσθβ κμΝ λΰΪ βμΝ βμΝΛκΰδ δεάμ,Ν βμΝκπκέαμΝαπΫίβΝγ λησμΝδ λκφΪθ βμΝ
υθ ζΫ αμΝπκζτΝ δμΝ βθΝ ιτοπ δθΝεαδΝ βθΝ πΫε α δθΝαυ άμΝ δμΝ αμΝυοβζσ λαμ 
πδ βηκθδεΪμΝ φαέλαμ,ΝΰδαΝ κυΝφζκΰ λκτΝ κυΝαάζκυΝ κυΝεαδΝ βμΝφπ δθάμΝ δαθκέαμΝ κυέΝ
έέΝπαλάΰαΰ Νγαυηα ΪΝΫλΰαΝπλκΪΰκθ αΝ βθΝ πδ άηβέέΝΧΝ βηέΝμΝ«τ βηαΝΜαγβηΪ πθΝ
Λκΰδ δεάμΝ»Ν δλΪΝα΄ΝΰλβγΝεαδΝ δλΪΝί΄ΝΰλβιΝΨΝ»ΝΨΝ»ΝΨΝεαδΝσζπθΝυλησπκυζκμΝΧΝΰκκΰ- 

1940) »ΝΨέΝ βΝ υθΫξ δαΝΧΰλβθΨΝη κθκηΪ βε Ν Ν θπ Ϊ βΝξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ
ηπκλδευθΝ πδ βηυθΝΧ έέΟέ έ έΨ,Ν άη λαΝΟδεκθκηδεσΝΠαθ πδ άηδκΝ γβθυθΝΧΝ

ΟέΠέ ΝΨΝέΝΣκΝΠαθ πδ άηδκΝΠ δλαδυμΝδ λτγβε ΝπμΝ«ξκζάΝ δκηβξαθδευθΝπκυ υθ»Ν κΝ
ΰλγκΝαπσΝ κΝτθ ηκΝ δκηβξΪθπθ εαδΝ δκ ξθυθ,ΝπκυΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κΝτθ ηκΝ
θπθτηπθΝ αδλδυθΝ βμΝ ζζΪ αμέΝΣκΝΰληκΝη κθκηΪ γβε Ν Ν θπ Ϊ βΝ δκηβξαθδεάΝ



ξκζάΝΠ δλαδΪέΝΣβθΝπ λέκ κΝΰλγκ-ΰληλ,Νεαγβΰβ ΫμΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝά αθΝκδΝπ λέφβηκδΝ
 λΪ κμΝΠαπαρπΪθθκυΝεαδΝΙπΪθθβμΝΥλυ κξκτέΝ 
 

 

5.2ΝΣΟΝΝΟΜΟΘ ΣΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝ ΠΟΧΗ 
 

αΨΝΟΝ ΜΠΟΡΙΚΟΝΝΟΜΟΝμΝ«ΣκΝ τ βηαΝ πθΝ ηπσλπθΝ βμΝΚπθ αθ δθκυπσζ πμ,Ν
κέ δθ μΝ δαΝ βμΝΫηφλκθκμΝεαδΝ υθ άμΝ δαΰπΰάμΝ πθ,Νεα υλγπ αθΝθαΝ πδ τξπ δΝ βθΝ
εαγδΫλπ δθΝ πκυ αέπθΝ ηπκλδευθΝπλκθκηέπθ,Ν………………,ΝθαΝξαέλπ δθΝδ έαθΝ
δαεαδκ κ έαθΝεαδΝθαΝ δεΪαπ δΝ δαδ β δευμΝ αμΝη αιτΝαυ υθΝαθαλυκηΫθαμΝ δ θΫι δμΝ,Ν
αδ γαθγΫθ μΝ βθΝαθΪΰεβθΝ κυΝθαΝ δ υγ υθ αδΝαδΝθκηδεαέΝ ξΫ δμΝ πθΝ πέΝ βΝίΪ δΝ
γ δεάμΝ δθκμΝθκηκγ έαμΝ,Νπαλα Ϋξγβ αθΝεα ΪΝπλκ έηβ δθΝ κθΝ ηπκλδεσθΝΚυ βεαΝ βμΝ
ΓαζζέαμΝ,Ν έμΝκτ πΝη αφλα γΫθ αΝπλσΝ κυΝΫ κυμΝΰκβΰέΝ πάζγ Ν ΫζκμΝβΝ ζζβθδεάΝ
γθ ΰ λ έαΝ,ΝεαδΝ θΝηΫ πΝ βμΝεζαΰΰάμΝ πθΝσπζπθΝ θΝ ζβ ησθβ αθΝκδΝ ζζβθ μΝ βθΝ

αθΪΰεβθΝπκζδ δευθΝεαδΝ ηπκλδευθΝγ ηυθέΝ ηΫ πμΝ έμΝ βθΝ θΝ πδ ατλπΝ υθ ζγκτ αθΝ
πλυ βθΝ γθδεάθΝυθΫζ υ δθΝ εβλτξγ δΝκΝ ηπκλδεσμΝευ βιΝ βμΝΓαζζέαμΝ,Ν ηπκλδεσμΝ
θσηκμΝ βμΝαθαΰ θθπηΫθβμΝ ζζΪ κμέ»ΝΧΝ ΡΜ Ν Ι ΝΣΟΤΝ ΛΛ ΝΙΚΟΤΝ ΜΠΟΡΙΚΟΤΝ
ΙΚ ΙΟΤΝήΝΤΠΟΝΓέ ΝΡ ΛΛ ΝΣ ΚΣΙΚΟΤΝΚ Θ Γ ΣΟΤΝΣΟΤΝ ΜΠΟΡΙΚΟΤΝ
ΙΚ ΙΟΤΝ ΝΝΣΧΝΠ Ν ΠΙΣ ΜΙΧΝΟΝΘΝΧΝΝΝΟΝΝήΝ ΝΝ Θ Ν ΙΝΰκζκΝΨέΝ 

 

ΣκΝπλυ κΝζκδπσθΝΝκηκγΫ βηαΝπκυΝ ζζβθδεκτΝΚλΪ κυμ,ΝΰδαΝ κΝ ηπσλδκΝά αθΝκΝ«Ν
ΜΠΟΡΙΚΟΝΝΟΜΟΝ»ΝΰλήίζήΰκγηΨ,ΝβΝίΪ βΝ κυΝκπκέκυΝά αθ,ΝκΝ«Ν ηπκλδεσμΝΚυ δεαμΝ
βμΝΓαζζέαμ»ΝκΝκπκέκμΝά βΝ έξ Ν θ πηα πγ έΝ βθΝΝσηκγ έαΝ κυΝθ κ τ α κυΝ
ζζβθδεκτΝελΪ κυμ,ΝσππμΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκΝέΝ κθΝΝσηκΝαυ σ,Ν
ε σμΝ πθΝΪζζπθΝΰέθ αδΝαθαφκλΪΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝίδίζέπθΝεαδΝ δμΝηκλφΫμΝ πθΝ
ηπκλδευθΝ αδλ δυθέΝ 

 βθΝ υθΫξ δαΝπαλαγΫ κυη Νκλδ ηΫθαΝξαλαε βλδ δεΪΝΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝηαμ,ΝΪλγλαέ 
 

«Ν λγλκμΝκΝ«ΠαμΝΫηπκλκμ,Ν ε σμΝ πθΝΪζζπθΝίδίζέπθΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝη θΝ θΝξλά δΝ δμΝ κΝ
ηπσλδκθ,ΝαζζΥΝσξδΝεαδΝαπαλαδ ά πμΝαθαΰεαέα,Νκφ έζ δΝθαΝΫξβΝΫθΝίδίζέκθΝκθκηααση θκθΝ
βη λκζσΰδκθ,Νπαλδ ΪθκθΝαφΥΝβηΫλαμΝ δμΝβηΫλαθΝ βθΝπ λδκυ έαθΝεαδΝ αΝξλΫβΝ κυ,Ν αμΝ
ηπκλδεΪμΝ κυΝ λΰα έαμ,Ν αμΝ υθαζζαΰηα δεΪμΝ κυΝ δαπλαΰηα τ δμ,Ν αμΝαπκ κξΪμΝάΝ
κπδ γκΰλαφά δμ,ΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝπαθΝσ, δΝζαηίΪθ δΝάΝπζβλυθ δΝ φΥΝκδπ άπκ Νζσΰπ,ΝεαδΝ
φαθ λυθκθΝεα ΪΝηάθαΝ κΝπκ σθΝ βμΝκδεδαεάμΝ κυΝ απΪθβμέΝΥλ π έΝθαΝγΫ βΝ δμΝ
φΪε ζζκθΝ αμΝκπκέαμΝζαηίΪθ δΝ πδ κζΪμΝεαδΝθΥΝαθ δΰλΪφβΝ δμΝίδίζέκθΝσ αμΝαπκ Ϋζζ δέΝ
……έ 
 

λγλκμΝΰΰΝ«ΣαΝίδίζέαΝ…έέΝπλΫπ δΝθαΝαλδγηυθ αδ,Νηκθκΰλαφυθ αδ,ΝεαδΝγ πλυθ αδΝ έ Ν
παλΪΝ δθσμΝ πθΝ ηπκλκ δευθΝ έ ΝπαλΪΝ κυΝ βηΪλξκυΝάΝ θσμΝ πθΝπαλΫ λπθΝ κυ,Νεα ΪΝ
κθΝ υθάγβΝ τπκθΝεαδΝ πλ ΪθέΝΟδΝΫηπκλκδΝκφ έζκυθΝθαΝ δα βλκτθΝ αΝίδίζέαΝ ατ αΝ πέΝ
ΫεαΝΫ βέ»Ν 

 

λγλκμΝΰβΝ«ΝΣαΝ αε δευμΝ υθ αΰηΫθαΝ ηπκλδεΪΝίδίζέαΝ τθα αδΝθαΝπαλα ξγάΝκΝ
δεα άμΝπμΝαπσ διδθΝ δμΝ αμΝη αιτΝ ηπσλπθΝπ λέΝ ηπκλδευθΝυπκγΫ πθΝ δαφκλΪμέΝ»Ν 

 

λγλκμΝΰλΝ«ΟΝθσηκμΝΰθπλέα δΝ λέαΝ έ βΝ ηπκλδευθΝ αδλ δυθμΝ βθΝκησλλυγηκθ,Ν βθΝ



λσλλυγηκθΝεαδΝ βθΝαθυθυηκθέΝ»…»έΝ 
 

ίΨΝΟΝΝΟΜΟΝ«Π ΡΙΝ ΝΧΝΤΜΧΝΝ Σ ΙΡ ΙΧΝ»έΝΝκηκγ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ ξ δεΪΝη Ν
δμΝαθυθυη μΝ αδλ έ μΝυπΪλξκυθΝ κθΝαλξδεσΝ«Ν ΜΠΟΡΙΚΟΝΝΟΜΟΝ»Ν κυΝΰλγηέΝΣκΝ
Ϋ κμΝΰλΰκ,Νη Ν κΝΝέΝΰγζκΝ«π λέΝ πκπ έαμΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθ»,Νγ πέ βεαθ,ΝΰδαΝ
πλυ βΝφκλΪ,Ν δα Ϊι δμΝπ λέΝ βμΝεα αλ έ πμΝεαδΝ κυΝπ λδ ξκηΫθκυΝ κυΝδ κζκΰδ ηκτΝ πθΝ
αθπθτηπθΝ αδλ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ κΝΫ κμΝΰλβί,Νπ λδζάφγβεαθΝ ξ σθΝαυ κτ δ μΝ κΝ
ΰθπ σΝθσηκΝ2190/1920.  

 

5.3ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΠΡ ΚΣΙΚΗΝΣΗΝ ΠΟΧΗ 
 

«Νξ δεΪΝη Ν δμΝζκΰδ δεΫμΝπλαε δεΫμΝ πθΝ ζζβθδευθΝ πδξ δλά πθ,ΝκδΝηΫξλδΝ υλαΝ
ΰθυ δμΝηαμΝ θΝ πδ λΫπκυθΝί ίαδσ β μΝπμΝπλκμΝ κθΝξλσθκΝεα ΪΝ κθΝκπκέκΝκδΝ ζζβθ μΝ
ΫηπκλκδΝυδκγΫ β αθΝ κΝ δπζκΰλαφδεσΝ τ βηαέ ……έέΝΣκΝπαζαδσ λκΝζκΰδ δεσΝ
τ βηα,Ν κΝαπζκΰλαφδεσ,Ν θΝ ιαφαθέ βε ΝίΫίαδαΝη Ν βθΝ πδελΪ β βΝ κυΝ
δπζκΰλαφδεκτΝαπκ ζκτ ΝεκδθάΝπλαε δεάΝΰδαΝ δμΝηδελσ λ μΝ πδξ δλά δμΝυμΝ
πλσ φα αέΝ………………Ν πσΝ αΝη ζ βηΫθαΝ ηπκλδεΪΝαλξ έαΝ κυΝΰκκυΝαδυθαΝ θΝ
πλκετπ δΝσ δΝκδΝ ζζβθ μΝΫηπκλκδΝξλβ δηκπκδκτ αθΝ υ βηα δεΪΝ κΝ δπζκΰλαφδεσΝ
τ βηα…………έ 
ΟΝ ηπκλδεσμΝΝσηκμΝπκυΝ φαλησ βε Ν βθΝ ζζΪ αΝαηΫ πμΝη ΪΝ βθΝέ λυ βΝ κυΝ
ελΪ κυμΝυπκξλΫπ Ν δμΝ αδλ έ μΝθαΝ βλκτθΝίδίζέα,Ν θΝαθαφ λσ αθΝσηπμΝ κΝζκΰδ δεσΝ
τ βηαέΝΧ σ κΝβΝυπκξλΫπ βΝ κυΝ ά δκυΝδ κζκΰδ ηκτΝπκυΝ πΫίαζ ,Νκππ άπκ Ν
υθσβ Ν βΝ δΪ κ βΝ κυΝ δπζκΰλαφδεκτΝ υ άηα κμ,Ν κυζΪξδ κθΝ δμΝαθυθυη μΝ
αδλ έ μΝ-εαδΝφυ δεΪΝ βΝ υ βηα κπκέβ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝπλαε δεάμέΝ Νπλαε δεάΝ κυΝ
ά δκυΝδ κζκΰδ ηκτΝ θΝ υθβγδασ αθΝ δμΝπαζαδσ λ μΝ πδξ δλά δμέΝ…έέΝ 

ΟδΝδ κζκΰδ ηκέΝαυ κέΝ έξαθΝπ λδ σ λκΝξαλαε άλαΝαπκΰλαφάμΝ βμΝ υθκζδεάμΝ
π λδκυ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ•Ν υξθΪΝ υηπ λδζΪηίαθαθΝηΪζδ αΝκζσεζβλβΝ
βθΝκδεκΰ θ δαεάΝπ λδκυ έα, 
ξπλέμΝ δΪελδ βΝαθΪη αΝ αΝε φΪζαδαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝ βθΝα κηδεάΝπ λδκυ έαΝ πθΝ
ηπσλπθέΝ έθαδΝξαλαε βλδ δεσΝσ δΝ αΝ ηπκλδεΪΝ ΰξ δλέ δαΝ βμΝ πκξάμΝ ε έθβμΝΧ ΫζκμΝ
ΰκκυ-αλξΫμΝΰλκυΝαδυθαΨΝ θΝπλκίΪζζκυθΝπΪθ κ ΝπμΝαθαΰεαέαΝ βΝ τθ αιβΝ ά δκυΝ
δ κζκΰδ ηκτέΝ 
 κΝ ΫζκμΝ κυΝΰλκυΝαδυθαΝσηπμΝφαέθ αδΝσ δΝβΝπλαε δεάΝ κυΝ ά δκυΝδ κζκΰδ ηκτΝ έξ Ν
εαγδ λπγ έΝ κυζΪξδ κθΝ δμΝ πδξ δλά δμΝπκυΝαθάεαθΝ ΝεΪπκδαμΝηκλφάμΝ αδλδεσΝ
ξάηαΝ- βθΝ ζζΪ αΝά αθΝευλέπμΝκησλλυγη μΝ αδλ έ μ-,ΝεαδΝ Ϋ κδ μΝά αθΝκδΝ
π λδ σ λ μΝίδκηβξαθδεΫμΝ πδξ δλά δμέΝ…………Ν 
Ν βηαθ δεσ λβΝσηπμΝαζζαΰάΝπκυΝ πάζγ Ν αΝζκΰδ δεΪΝ υ άηα αΝη Ν βθΝαθΪπ υιβΝ
βμΝίδκηβξαθέαμΝά αθΝβΝεαγδΫλπ βΝηδαμΝ δλΪμΝθΫπθΝζκΰαλδα ηυθ,Ν πθΝζκΰαλδα ηυθΝ
απκ ζ ηΪ πθ,ΝπκυΝαπκ εκπκτ αθΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝεσ κυμΝπαλαΰπΰάμέΝ………έέΝ 
ΝαζζαΰάΝπκυΝΫλξ αδΝη Ν βΝίδκηβξαθέα,Ν έθαδΝσ δΝαθΪη αΝ βθΝαΰκλΪΝεαδΝ βθΝπυζβ βΝ

η κζαί έΝβΝ δα δεα έαΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπλκΫλξ αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝ κΝεΫλ κμμΝβΝ
παλαΰπΰά,ΝβΝη απκέβ βέΝ ΝαθΪΰεβΝθαΝυπκζκΰέα αδΝαυ κ ζυμΝεαδΝη Ναελέί δαΝπσ κΝ
εκ έα δΝβΝ δα δεα έαΝαυ άΝεαδΝπυμΝαθαζτ αδΝ κΝεσ κμΝ βμ,ΝΪλξδ ΝθαΝΰέθ αδΝαδ γβ άΝ
σ κΝαλΰΪΝσ κΝ αΝηΫ αΝ κυΝΰλκυΝαδυθα,Νεα αλξάθΝ βθΝ η λδεάΝεαδΝ βθΝ ΰΰζέαΝεαδΝ
βΝ υθΫξ δαΝ δμΝΪζζ μΝξυλ μέΝΜΫξλδΝ σ ,Ν αΝζκΰδ δεΪΝ πθΝ πδξ δλά πθΝυπΪεκυαθΝ

παθ κτΝ βθΝ ηπκλδεάΝζκΰδεάέΝΟδΝζκΰαλδα ηκέΝαπκ ζ ηΪ πθΝπκδεέζκυθ,ΝίΫίαδα,Ν

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


αθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πδξ έλβ βΝεαδΝ κΝ έ κμΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝ βμέΝ έθαδΝ υθάγπμΝησθκθΝ
π λδεΪΝΫΰΰλαφαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝεαδΝκΝζκΰαλδα ησμΝΟΚ λ υθΝεαδΝ βηδυθΟΝπκυΝ
υθκ τ δΝ κυμΝ βηκ δ υση θκυμΝδ κζκΰδ ηκτμΝ πθΝαθπθτηπθΝ αδλ δυθΝ έθαδΝΫθαΝ
υθκπ δεσΝαπσ πα ηαΝ Ϋ κδπθΝζκΰαλδα ηυθέΝ Νπαζαδσ λ μΝ Ϋ κδ μΝ βηκ δ τ δμΝγαΝ
ίλ δΝεαθ έμΝη λδεΫμΝφκλΫμΝ Ναυ σΝ κΝαπσ πα ηαΝαθαζυ δεσ λ μΝ ΰΰλαφΫμΝ κδξ έπθΝ
κυΝεσ κυμΝΧηδ γκέΝεαδΝβη λκηέ γδα,Νπλυ μΝτζ μ,Νΰ θδεΪΝΫικ αΝεέζπέΝ βΝξλΫπ β,Ν
τθκζκΝππζά πθΝ βθΝπέ π βΨ,Ναθ έΝΰδαΝ βΝ υθάγβΝαπζάΝαθαΰλαφάΝ κυΝεαγαλκτΝ
απκ ζΫ ηα κμΝεαδΝησθκθέΝ…………………… 

τκΝθΫ μΝεα βΰκλέ μΝίδίζέπθΝπκυΝπλκ δ δΪακυθΝ αΝίδκηβξαθδεΪΝαλξ έαΝεαδΝαπκ ζκτθΝ
απαλαέ β κΝίκάγβηαΝ σ κΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝξλά πμΝσ κΝεαδΝΰδαΝ βΝ
ζ δ κυλΰέα βμΝ πδξ έλβ βμΝΰ θδεσ λαΝ έθαδΝ αΝΜδ γκζσΰδαΝεαδΝ αΝ δίζέαΝ κυΝ
λΰκ α έκυέΝ……………………έ 

υθκοέακθ αμ,ΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΰλκυΝαδυθαΝκδΝπ λδ σ λ μΝ ζζβθδεΫμΝίδκηβξαθδεΫμΝ
πδξ δλά δμΝ-εαδΝ θ ξκηΫθπμΝσζ μΝσ μΝά αθΝ αδλδεάμΝηκλφάμ-ελα κτθΝ υ βηα δεΪΝ
αΝία δεΪΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαΝΧβη λκζσΰδα-εαγκζδεΪΝΨ,Ν αΝηδ γκζσΰδα,Ν αΝίδίζέαΝ
αθ δΰλΪφπθΝ πδ κζυθέΝ Νεαγαυ σΝίδκηβξαθδεάΝζκΰδ δεάΝσηπμ,ΝπκυΝκλΰαθυθ αδΝη Ν
ΪικθαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ κυΝεσ κυμΝπαλαΰπΰάμ,Ν θΝπλΫπ δΝθαΝΫΰδθ ΝεκδθσΝε άηαΝπλδθΝ
απσΝ κθΝ τ λκΝπαΰεσ ηδκΝπσζ ηκέ 
ΣαΝπλΪΰηα αΝ έθαδΝ δαφκλ δεΪΝίΫίαδαΝ δμΝαθυθυη μΝ αδλ έ μΝ-πκυΝ έθαδΝσηπμΝ
ζΪξδ μΝ κθΝίδκηβξαθδεσΝ κηΫαΝηΫξλδΝ βθΝπλυ βΝ εα έαΝ κυΝβίκτΝαδυθαέ 
 βθΝπ λέπ π βΝ κυμΝκΝθσηκμΝ πΫίαζ ΝσξδΝησθκΝ βθΝ άλβ βΝίδίζέπθΝαζζΪΝεαδΝ βΝ
βηκ έ υ βΝ κυΝ ά δκυΝδ κζκΰδ ηκτ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝκππ άπκ Ν δ υεσζυθ ,ΝσππμΝ
έπαη ,Ν βΝ υ βηα κπκέβ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝπλαε δεάμέ…………»ΝΧΥλδ έθαΝ
ΰλδαθ υθβΝ,Ν«ΠαζαδΪΝεαδΝΝ σ λαΝζκΰδ δεΪΝ υ άηα α»,ΝΣ λΪ δαΝ λΰα έαμ,Νβΰ,Ν έΝ

41-ζι,Ν έΙέ Ν– ΚΫθ λκΝΝ κ ζζβθδευθΝ λ υθυθ,ΝΰλλκΨέΝ 
«ΝΠλκπκζ ηδεΪ,Νη ΰΪζ μΝ πδξ δλά δμΝ βθΝ ζζΪ αΝά αθΝ ζΪξδ μ,ΝαθΪζκΰκμΝ πκηΫθπμΝ
ά αθΝεαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝαπα ξκζκτη θπθΝζκΰδ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα ΪΝ κΝπζ έ κθΝ
πλκΫλξκθ αθΝαπσΝ βθΝ ΟΤ ΝάΝ δμΝ τκ- λ δμΝδ δπ δεΫμΝ ξκζΫμΝπκυΝυπάλξαθΝ σ ΝάΝαπσΝ
ξκζΫμΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝΟδΝη αέ μΝεαδΝκδΝηδελΫμΝ πδξ δλά δμΝπ λδκλέακθ αθΝ βθΝαπζάΝ
εα α δξκΰλαφέαΝάΝ λκτθ κΝπαθ ζυμΝζκΰδ δεάμΝυπβλ έαμ,Ν πθΝ πδξ δλβηα δυθΝ
π λδκλδακηΫθπθΝ αΝ« υ Ϋλδα»Ν πθΝπλκμΝαθαΰλαφάΝ πθΝ«ί λ δυθ»έΝΧ έΦέζδκμΝ ζέΝ
200-201) 

 

5.4ΝΗΝ ΗΜΙΟΤΡΓΙ  ΣΗΝΣ ΞΗΝΣΩΝΝΛΟΓΙΣΩΝΝ– ΟΝΜ ΡΙΟΝΣΙΜ Ρ . 
 

«Μ αιτΝ πθΝ υθΝΰλβί-ΰλγλΝ βηδκυλΰάγβε ΝβΝ ΪιβΝ πθΝζκΰδ υθ,ΝβΝκπκέαΝηΪζδ α,Ν
εα ΪΝ δΪφκλ μΝ πκξΫμ,Νέ λυ Ν δΪφκλαΝ πηα έα,ΝσππμΝ 
«Παθ ζζάθδκμΝ πδ βηκθδεάΝΛκΰδ δεάΝ αδλ έα»,Ν 
«τζζκΰκμΝ θ ΰθπλδ ηΫθπθΝ λξδζκΰδ υθΝ γβθυθ-Π δλαδυμ»,Ν 
«τθ ηκμΝΛκΰδ υθΝ βμΝ ζζΪ κμ»,Ν 
«Παθ ζζάθδκμΝ θπ δμΝΛκΰδ υθ»ΝεέκέεέΝ 
πέ βμ,Ν βθΝπ λέκ κΝαυ άΝκΝαλδγησμΝ πθΝη ΰΪζπθΝ πδξ δλά πθΝΪλξδ Νθ’ΝαυιΪθ δΝη Ν
αγ λκτμΝλυγηκτμ,Ν θυΝ υΰξλσθπμΝαυιαθσ αθΝκΝεέθ υθκμΝαπσΝ δμΝ δαευηΪθ δμΝ κυΝ
υθαζζΪΰηα κμΝεαδΝκΝεέθ υθκμΝαπσΝ κθΝαθ αΰπθδ ησ,Νκπσ ΝβΝαθΪΰεβΝζκΰδ δεάμΝ
υπβλ έαμΝεα Ϋ βΝ πδ αε δεάέ»ΝΧ έΦέζδκμΝ ζέΝβίΰΝΨΝέΝ«Νβηαθ δεάΝυπάλι ΝβΝ υηίκζάΝ
βμΝ«Παθ ζζάθδαμΝ πδ βηκθδεάμΝΛκΰδ δεάμΝ αδλ έαμ»ΝΧΠέ έΛέ ΨΝΧΝβηΝμΝ κΝ



δκδεβ δεσΝυηίκτζδκ,Ν βμΝΠέ έΛέ ,ΝξλβηΪ δ αθΝΠλσ λκδ,ΝκδΝΙπΪθέΝ λκ σπκυζκμ,Ν βηέΝ
ΜΪιδηκμΝΧΝ δκδεβ ΫμΝ βμΝ γθδεάμΝΣλΪπ ααμΨΝεαδΝ ηηέΝΣ κυ λσμΝΧΝ δκδεβ άμΝ βμΝ
ΣλΪπ ααμΝ βμΝ ζζΪ κμΨΨΝεαδΝ κυΝαιδσζκΰκυΝκλΰΪθκυΝ βμ,Ν βμΝ«Λκΰδ δεάμΝ
πδγ πλά πμ»έΝΧΝβηΝμΝυθ αε δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝπ λδκ δεκτΝαυ κτΝά αθΝη αιτΝ πθΝ

Ϊζζπθ,ΝκδΝμΝΚέΝΠ Ν ΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟ,ΝΚέΝΠ Π Υ ΡΙΟΤΝ,ΝέΝΤΡΜΟΠΟΤΛΟ,Ν
έΝΝ ΟΝΧΰ θέΝΰκκλΨ,ΝΜέΝΣΙΜ Ρ ,ΝΙέΝΥΡΤΟΥΟΤ,ΝέΝ Ρ ΚΟΝΧΰ θέΝΰλίιΨ,ΝκδΝ

κπκέκδΝηΫ αΝαπσΝ δμΝ ζέ μΝ κυΝπ λδκ δεκτΝπλκ πΪγβ αθΝΰδαΝ βθΝαθτοπ βΝεαδΝ δΪ κ βΝ
βμΝΛκΰδ δεάμΝ πδ άηβμΝΨέΝΠκζτΝζέΰκδΝ βθΝ ζζΪ αΝΫξκυθΝα ξκζβγ έΝη Ν βθΝαθΪζυ βΝ
βμΝζκΰδ δεάμΝ Νφδζκ κφδεσΝ πέπ κέΝ βθΝπλκπκζ ηδεάΝπ λέκ κΝ δαελέθκυη Νεα ’Ν
αλξάθΝ κθΝεαγέΝΜΪλδκΝΣ δηΪλαΝεαδ,Νη Ϋπ δ αΝη ΝίΪ βΝ αΝ λ γέ ηα αΝπκυΝαυ σμΝΫ π Ν
– κυμΝεαγέΝέΝΠαπαθα α Ϊ κΝΧΝΰκλη-ΰληλΝΨΝ,ΝΙέΝΛέΝΥλυ κξκτΝΧΝΰκλβ-ΰλιβΝΨΝεαδΝ λέΝ
ΠαπαρπΪθθκυΝΧΝΰκλι-ΰλθκΝΨΝθαΝα ξκζκτθ αδΝη Ν κΝγΫηαΝαυ σέΝ Νπλυ βΝ λΰα έαΝ κυΝ
ΜΪλδκυΝΣ δηΪλαΝ πέΝ πθΝφδζκ κφδευθΝίΪ πθΝ βμΝζκΰδ δεάμΝαπκ ζκτ Ν βΝ
δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝ κυέΝ 
Νΰ θδεσ λβΝκδεκθκηκζκΰδεάΝ ηίλέγ δαΝ κυΝΣ δηΪλαΝφαέθ αδΝ κΝΫλΰκΝαυ σ,Ν κΝησθκΝ

ι θσΰζπ κΝΫλΰκΝ ζζβθαΝΧΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝ εα έαΝ κυΝΰληίΝΨΝ βΝζκΰδ δεάΝΰδαΝ κΝκπκέκ 

ΰέθ αδ,Ν ε αηΫθβΝηΪζδ α,ΝαθαφκλΪΝαπσΝιΫθκυμΝ υΰΰλαφ έμ,Νσ κθΝαφκλΪΝίΫίαδαΝ βθΝ
πλκπκζ ηδεάΝπ λέκ κέΝΧ έΦέζδκμΝ ζέΝβΰΰΝΨΝέΝ 
ΟΝΜΪλδκμΝΣ δηΪλαμΝ κυΝΝδεκζΪκυΝΧΰκλθ-1983).  

Γ θθάγβε Ν βθΝ λα ζαΝ βμΝΡκυηαθέαμΝΧΝ βθΝκπκέαΝΪεηαα Ν σ Νδ ξυλάΝ ζζβθδεάΝ
παλκδεέαΝΨ,ΝαπσΝΰκθ έμΝΚ φαζζκθέ μΝέΝ ζαί Νπ υξέκΝΧΰλβίΨΝεαδΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝ
ΧΰλγβΨΝΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝαπσΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ βμΝΛπαΪθθβμέΝ εαθ Ν
υηπζβλπηα δεΫμΝ πκυ ΫμΝΧΝΰλβι,Νΰλβκ,ΝΰλγΰΨΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ υλέξβμΝεαδΝ
κλίσθθβμΝΓαζζέαμέΝ Ν παΰΰ ζηα δεάΝ α δκ λκηέαΝά αθΝμΝΤφβΰβ άμΝ βμΝΝκηδεάμΝ
ξκζάμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμΝΧΰλγγΝ-ΰλζίΨέΝΣαε δεσμΝεαγβΰβ άμΝ πθΝ λυθΝ
Ι δπ δεάμΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝΛκΰδ δεάμΝ βμΝ θυ α βμΝξκζάμΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ
ηπκλδευθΝ πδ βηυθΝΧΰλζί-1967).  

Οησ δηκμΝεαγβΰβ άμΝ θυ α βμΝξκζάμΝ δκηβξαθδευθΝπκυ υθ,Ν βθΝκπκέαΝ έ αι Ν βθΝ
π λέκ κΝΰλζκ-ΰλθζέΝΠλσ λκμΝ κυΝ ΄ΝΠαθ ζζα δεκτΝυθ λέκυΝΛκΰδ δεάμΝΧΰληθΨέΝ Ν
υΰΰλαφδεάΝ κυΝ λα βλδσ β αΝβΝκπκέαΝ θΝπ λδκλέα αδΝησθκΝ ΝγΫηα αΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝ
ΟδεκθκηδεάμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝυπάλι Ναλε ΪΝΫθ κθβΝέΝβηαθ δεάΝΫε κ β,ΝΰδαΝ βθΝ
πλκ ππδεσ β αΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ έθαδΝμΝ«ΝΟΝΜΪλδκμΝΣ δηΪλαμΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝήΝ
ΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμ,ΝΰλκζΝ»έ 
 

6ΝΗΝΠ ΡΙΟ ΟΝ1λ5ίΝ- 1975 

6.1ΝΗΝ Ι ΤΝ ΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΚ ΙΝΦΟΡΟΛΟΓΙ  

 

«ΝH αθΪΰεβΝΰδαΝφκλκζκΰδεάΝη αλλτγηδ βΝ βθΝΪη βΝφκλκζκΰέα,Ναπα ξκζ έΝ βθΝ
Πκζδ έαΝεαδΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝεκδθσ β α,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ βΝζάιβΝ κυΝ τ λκυΝ
Παΰεσ ηδκυΝΠκζΫηκυέΝ…………έΝΠλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝαυ άΝ κΝΰλζκ,Νη Ν δ άΰβ βΝ κυΝ
α έηθβ κυΝΓ πλΰέκυΝNΫαβΝγ πέα αδΝβΝυπκξλΫπ βΝ άλβ βμΝίδίζέπθΝεαδΝΫε κ βμΝ
κδξ έπθΝαπσΝ κυμΝ πδ β υηα έ μέΝEπέ βμ,Ν κΝΰλζλ,Νη ΝυπκυλΰσΝOδεκθκηδευθΝ κθΝ

α έηθβ κΝ βηά λδκΝXΫζηβΝγ πέα αδΝκΝθέΝλζβήΰλζλ,Νη Ν κθΝκπκέκΝ πΫλξκθ αδΝ
η αλλυγηέ δμΝ βΝφκλκζκΰέαΝεαγαλυθΝπλκ σ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝπλκ κδηΪακυθΝ βθΝ
δ αΰπΰάΝ κυΝ θδαέκυΝφσλκυΝ δ κ άηα κμ,Ν Ναθ δεα Ϊ α βΝ βμΝφκλκζκΰέαμΝ πθΝ
αθαζυ δευθΝεα βΰκλδυθΝπλκ σ πθέ»ΝΧΝΠ ΡέΝΛΟΓΙΣ Ν έΝθίηΝ,ΝΠ θάθ αΝξλσθδαΝ



« θδαέκμ»ΝφσλκμΝ δ κ άηα κμ,Ν IONYH ΓEP. KOYNA H ) 

ξ δεΪΝη Ν βθΝυπκξλΫπ βΝ άλβ βμΝ πθΝίδίζέπθΝκΝΝδεσζακμΝ ζδεΪεκμΝΧΰ θέΝΰλίΰΨΝ κΝ
ίδίζέκΝ κυΝ«ΠΡ ΚΣΙΚΟΝΟ ΓΟΝΣ Ρ  ΧΝΛΟΓΙΣΙΚΧΝΝ Ι ΛΙΧΝΝ- ΧΝ πέΝ βΝ
ίΪ δΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ λξυθΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝ κυΝυπ’ΝαλδγηέΝηικΝΝέΝ δα έΝΣβμΝ
ηήζήζκΝ«Π λέΝ βλά πμΝΛκΰδ δευθΝ δίζέπθΝυπσΝ πθΝ πδ β υηα δυθ»Ψέ»Ν,ΝαθαφΫλ δΝ
η αιτΝ πθΝΪζζπθΝεαδΝ αΝ ιάμΝμΝ«Ν Νζκΰδ δεάΝαεα α α έαΝεαδΝβΝηΫξλδΝ κτ Ν
αθυπκζβοέαΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθ κφ έζ αδΝεα ΪΝπλυ κθΝζσΰκθΝ δμΝ αμΝ
απβλξαδκηΫθαμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ηπκλδεκτΝηαμΝθσηκυΝεαδΝεα ΪΝ τ λκθΝζσΰκθΝ δμΝ βθΝ
Ϊ εβ δθΝ κυΝζκΰδ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμΝυπσΝ κυΝπλυ κυΝ υξσθ κμέΝΣκΝθΫκθΝΝέΝ δΪ αΰηαΝ
κυΝκπκέκυΝ κΝε έη θκθΝ βηκ δ τκη θΝκζσεζβλκθΝ δμΝ κΝ Ϋζκμ κυΝπαλσθ κμ,ΝγΫ δΝ ΫληαΝ
δμΝ αμΝ ληαφλσ δ κυμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ηπκλδεκτΝθσηκυΝεαδΝ π ε έθ δΝ βθΝυπκξλ π δεάθΝ
άλβ δθΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθΝ δμΝσζκυμΝ κυμΝ πδ β υηα έαμΝΧ ηπσλκυμ,ΝίδκηβξΪθκυμ,Ν
παΰΰ ζηα έαμ,Νίδκ Ϋξθαμ,Νδα λκτμ,Ν δεβΰσλκυμ,ΝηβξαθδεκτμΝεζπέΨέΝ 
ΟΝθΫκμΝθσηκμ,Ν δΪΝ βμΝ υ Ϊ πμΝΚ θ λδεάμΝ πδ λκπάμΝΛκΰδ δευθΝ δίζέπθ,Νπλκ έ δΝ
πζάλβΝαπκ δε δεάθΝ τθαηδθΝ δμΝ αΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαΝ θυπδκθΝσζπθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ
αλξυθΝ κυΝΚλΪ κυμέΝΠλκίζΫπ δΝσηπμΝεαδΝίαλτ α αμΝευλυ δμΝ δΪΝ αμΝζκΰδ δεΪμΝ
α αιέαμΝάΝπαλαζ έο δμΝεαδΝαεσηβΝίαλυ ΫλαμΝ δΪΝ κυμΝηβΝ βλκτθ αμΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαΝεαδΝ
δεαδκζκΰβ δεΪΝΫΰΰλαφαΝ πθΝ υθαζζαΰυθΝ πθ»έΝ 

 

6.2ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΣΗΝ ΠΟΧΗ 
 

«ΝH εα έαΝ κυΝΰληίΝ έθαδΝκυ δα δεΪΝβΝαφ βλέαΝ κίαλάμΝεαδΝπκζυ πέπ βμΝ
αθΪπ υιβμΝ βμΝζκΰδ δεάμΝγ πλέαμ,Ν βμΝγ πλέαμΝ κυΝεσ κυμΝεαδΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ
υπκπκέβ βμέΝH δ α εαζέαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝεαδΝ κυΝεσ κυμΝ δμΝαθυ α μΝκδεκθκηδεΫμΝ
ξκζΫμΝαθαίαγηέακθ αδΝ βηαθ δεΪέΝM αφλΪακθ αδΝεαδΝευεζκφκλκτθμΝ κΝΓαζζδεσΝ
Γ θδεσΝΛκΰδ δεσΝΠζΪθκ,Ν κΝAυ λαζδαθσΝΛκΰδ δεσΝξΫ δκ ΰδαΝ βΝίδκηβξαθέαΝεαδΝ κΝ
Eζί δεσΝΛκΰδ δεσΝξΫ δκΝ κυΝεαγβΰβ άΝKaefer. M Ν κΝNέ έΝζβγιήΰλθβΝγ ηκγ έ αδΝ
βΝ θδαέαΝηκλφάΝ πθΝ βηκ δ υση θπθΝζκΰδ δευθΝεα α Ϊ πθΝ-I κζκΰδ ηκτΝεαδΝ
Aπκ ζ ηΪ πθΝXλά πμ- απσΝ δμΝαθυθυη μΝ αδλ έ μέΝ……………ΧΝΣαΝ υ άηα αΝ βμ 
αθαζυ δεάμΝζκΰδ δεάμΝπκυΝαθαπ τξγβεαθΝηΫξλδΝ άη λαΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ
υπκπκέβ βμΝ Ν γθδεσΝεαδΝ Νπαΰεσ ηδκΝ πέπ κΝΚέΝ αλίΪεβμ,ΝΠ λέΝΛΟΓΙΣ Ν τξκμΝ

635 : (5/2008) ) . 

 

6.3ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΠ ΡΙΟ ΙΚ ΝΣΗΝ ΠΟΧΗ 
 

«ΝΜ ΰΪζβμΝ βηα έαμΝγ πλυΝ βθΝτπαλιβΝεαδ πέΝπκζζΪΝΫ βΝΫε κ βΝ πθΝ τκΝεζα δευθΝ
π λδκ δευθμΝ βμΝ«Λκΰδ δεάμΝ πδγ πλά πμ»ΝεαδΝ κυΝ«Λκΰδ ά»ΝΧΝ βηέΝμΝO NδεέΝTσ βμΝ
ηααέΝη Ν κυμΝNδεέΝAζδεΪεκΝεαδΝ βηέΝΓ πλΰδζάΝ ιΫ π αθΝ κΝπ λδκ δεσ,Ν κΝΰληζΝ
«ΛOΓITH»Ν κΝΰθπ σΝπ λδκ δεσΝ κΝκπκέκΝ ε έ αδΝηΫξλδΝ άη λαΨΝέΝ 
ΜΫ αΝαπσΝ δμΝ ζέ μΝ κυμΝ ε υζέ αδΝ θαλΰΫ α αΝβΝεκδθπθδεκ- πδ βηκθδεάΝ ιΫζδιβΝ
βμΝζκΰδ δεάμΝγ πλέαμΝεαδΝπλΪιβμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ…Ν 
Μ ΰαζτ λβΝσηπμ,ΝαπσΝδ κλδεάμΝ εκπδΪμΝ βηα έα,ΝΫξ δΝβΝ Ν τκΝπ λδσ κυμΝΫε κ βΝεαδΝ
ευεζκφκλέαΝ κυΝπ λδκ δεκτΝ«Λκΰδ δεάΝ πδγ υλβ β»ΝΧ βηέΝμΝ υ υξυμΝΫξ δΝπΪο δΝθαΝ
ε έ αδΨΝυπσΝ κυΝΦυ δκυΝΚκθδ ΪλβΝΧβΝπλυ βΝπ λέκ κμΝπλκΝ κυΝ υ ΫλκυΝΠαΰεκ ηέκυΝ
ΠκζΫηκυΝΧΝ κΝπλυ κΝ τξκμΝ ε σγβε Ν κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝΰλγίΝΨΝ,ΝβΝ τ λβΝη ΪΨέΝ
Μκθα δεάΝέ πμΝπλκ πΪγ δαΝΫε κ βμΝ πδ βηκθδεκτήγ πλβ δεκτΝπ λδκ δεκτΝ βΝ



Λκΰδ δεάΝπαλαηΫθ δΝβΝΫε κ βΝαπσΝ κθΝεαγβΰβ άΝ βμΝΠαθ έκυ,ΝΓδυλΰκΝΚαφκτ β,Ν κυΝ
π λδκ δεκτΝ«Λκΰδ δεΪΝΘΫηα α»ΝΧ βηέΝμΝ Ν τκΝησθκΝ τξβΨΝέΝ 
ΣΫζκμ,Ναιδκ βη έπ βΝπαλκυ έαΝγ πλυΝ βθΝΫε κ βΝεαδΝευεζκφκλέαΝ κυΝηβθδαέκυΝ
π λδκ δεκτΝ«Ολεπ σμΝΛκΰδ άμ»,Ν κΝκπκέκΝ ιΫ δ αθΝκδΝεέεέΝ έΝέΝ ζδεΪεκμΝεαδΝΙέΝ
δπησπκυζκμΝ»,ΝΧΝ βηέΝμΝαλΰσ λαΝη κθκηΪ βε Ν Ν«Ολεπ σμΝΛκΰδ άμΝεαδΝ
πδξ έλβ βΝ»ΝέΝΧ έΦέζδκμΝ ζέΝΰλη-ΰλθΝΨέΝ πέ βμΝ βηαθ δεάΝπλκ φκλΪ,Ν βθΝπ λέκ κΝ

αυ άΝ έξαθΝεαδΝ αΝ ιάμΝπ λδκ δεΪΝμΝ 
αΨΝΣκ «Ν ζ έκΝΦκλκζκΰδεάμΝΝκηκγ έαμΝΧ έΦέΝέΨΝ»Ν,Ν κΝΰθπ σΝπ λδκ δεσΝ κΝκπκέκΝ
ε έ αδΝηΫξλδΝ άη λαΝεαδΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝίλαί υγ έΝαπσΝ βθΝ εα βηέαΝ γβθυθέΝ
Ι λτγβε Ν κΝΰλζθΝαπσΝ κθΝ βηά λδκΝΓέΝΚαζ άΝΧΰλΰζΝ- βίΰίΨΝεαδΝΘ σ πλκΝΠέΝΓσζδαέΝ 
ίΨΝ Ν«ΝΦκλκζκΰδεάΝ πδγ υλβ βΝ»Ν,ΧΝ κμΝέ λυ βμΝΰληζΝΨ,Ν κΝΰθπ σΝπ λδκ δεσΝ κΝκπκέκΝ
ε έ αδΝηΫξλδΝ άη λαΝαπσΝ βθΝΠANEΛΛHNIA OMOΠON IA EPΓAZOMENΧN 

έO.YέΝάΝ σ ΝαπσΝ βθΝΠANEΛΛHNIA ΝΧ Ν ΦΟΡΙ ΚΧΝΝΤΠ ΛΛ ΛΧΝ,Ν 
ΰΨΝ Ν« ΠΙΘ ΧΡΙ Ν ΛΛ ΝΙΚ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΧΦΟΡΟΣ ΥΝΙΚΟΝΝΚ ΙΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΝΝΠ ΡΙΟ ΙΚΟΝΨ»,Νη Νδ λυ ά,Νδ δκε ά βΝεαδΝ δ υγυθ άΝ κθΝ
Υ Ρ Λ ΜΠΟΝ έΝΜΠ ΡΟΤΝ ΝΧ βηέΝμΝ υ υξυμΝΫξ δΝπΪο δΝθαΝ ε έ αδΨέΝ 
ΨΝΣαΝ«ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΝ ΝΧΜ ΝΙ Ι ΝΦΟΡΟΣ ΥΝΙΚ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν
ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΚ Ν ΠΙΘ ΧΡ ΙΝΨΝ»Ν,Νη Ν δ υγυθ άΝ κθΝΘ σ έΝΓέΝΡσακ,ΝΧ βηέΝμΝ
υ υξυμΝΫξ δΝπΪο δΝθαΝ ε έ αδΨΝέΝ πέ βμΝ κΝπ λδκ δεσ,Ν«Ν ΝΝ ΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΧΝ

Μ ΝΙ Ι ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΚ ΙΝΚΟΙΝΧΝΙΚ Ν ΠΙΘ ΧΡ  ΨΝ»,ΝπκυΝ έξ Νδ λτ δΝαπσΝ
κΝΰλζθ,ΝκΝΚαγβΰβ άμΝ ΰΰέΝΘέΝ ΰΰ ζσπκυζκμΝ,Νυπάλξ Ν αε δεάΝγ ηα κζκΰέαΝζκΰδ δευθΝ
εαδΝκλΰαθπ δευθΝγ ηΪ πθέ 
 

6.4ΝΟΙΝΟΡΚΩΣΟΙΝΛΟΓΙΣ  
 

Π λέΝ υ Ϊ πμΝγ ηκτΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθΝπλκΫίζ π ΝκΝΝέΝηίικήΰλγΰΝ«ΝΠ λέΝ
θπθτηπθΝ αδλ δυθΝεαδΝΣλαπ αυθ»,ΝκΝκπκέκμΝ θΝ Ϋγβε Ν Ν φαληκΰάΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ

γ ησΝ πθΝΟλεπ υθέΝΟδΝπλυ κδΝΟλεπ κέΝΛκΰδ ΫμΝΧΝ λ αθκέΝΨΝ,ΝάζγαθΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝ
1948, αΝπζαέ δαΝ βμΝ δ γθκτμΝΟδεκθκηδεάμΝυθ λΰα έαμΝεαδΝ βθΝ τηία βΝπκυΝ
υπΫΰλαοαθΝη Ν κΝ ζζβθδεσΝελΪ κμΝπλκίζΫπκθ αθΝ αΝ ιάμΝμΝ«ΝΤΜ ΙΝ φκλυ αΝ βθΝ
ξλβ δηκπκέβ δθΝ λ αθθυθΝΛκΰδ υθέΝυηφυθπμΝπλκμΝ βθΝυηφπθέαθΝΟδεκθκηδεάμΝ
υθ λΰα έαμΝ βμΝβαμΝΙκυζέκυΝΰλζκ,ΝβΝπαλκτ αΝτηία δμΝ υθκηκζκΰ έ αδΝη αιτΝ βμΝ
δ δεάμΝ πκ κζάμΝΟδεκθκηδεάμΝυθ λΰα έαμ,Ναθ δπλκ ππ υκτ βμΝ βθΝΚυίΫλθβ δθΝ πθΝ
θέΝΠκζδ δυθΝ βμΝ η λδεάμΝΧ φ ιάμΝεαζκυηΫθβμΝ πκ κζάΝ ΟΨΝεαδΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ

Κυί λθά πμΝ επλκ ππκυηΫθβμΝυπσΝ κυΝΤπκυλΰκτΝυθ κθδ ηκτέΝΠλσίζβηαΝεαδΝ
αθ δε δη θδεσμΝ εκπσμέΝ θαΰθπλέα αδΝΰ θδευμΝβΝαθΪΰεβΝσππμΝΪπα αδΝαδΝ ζζβθδεαέΝ
πδξ δλά δμΝξλβ δηκπκδυ δΝεαδΝ θΝπαθ έΝξλσθπΝ δα βλυ δΝεα ΪζζβζαΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαέΝ
Νεα Ϊ α δμΝπμΝπλκμΝ βθΝζκΰδ δεάθΝ θΝ ζζΪ δΝ ξ δλκ Ϋλ υ θΝ υθ π έαΝ βμ ξγλδεάμΝ

εα κξάμέΝ πδπλκ γΫ πμΝ θΝυπΪλξκυ δθΝ ζζβθ μΝ βησ δκδΝΛκΰδ αέ,ΝπμΝ υλέ εκθ αδΝ
κδκτ κδΝ δμΝ αμΝ θέΝΠκζδ έαμΝάΝ βθΝΜ ΰέΝ λ αθθέαθέΝ Ν πΫε α δμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
δκηβξαθέαμΝ δαΝ πθΝπλκ δθκηΫθπθΝπλκμΝ δΪγ δθΝίΪ δΝ κυΝ λα κτμΝπλκΰλΪηηα κμΝ
ΟΝ αθ έπθΝαπαδ έΝαθυ λκθΝ πέπ κθΝζκΰδ δεάμΝάΝσ κθΝΪζζκ ,ΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝ

σππμΝεα α άΝ υθα σμΝκΝαελδίάμΝυπκζκΰδ ησμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝαθαΰευθΝ εΪ βμΝ
ίδκηβξαθέαμΝεαδΝ ια φαζέ γάΝβΝκλγάΝξλβ δηκπκέβ δμΝ πθΝ κδκτ πθΝ αθ έπθ,ΝΪ δθαΝ
άγ ζκθΝξκλβΰβγάέΝξΫ δκθέΝΠλκμΝ πέ υιδθΝδεαθκπκδβ δεάμΝζτ πμΝ κυΝπλκίζάηα κμΝβΝ
ζζβθδεάΝΚυίΫλθβ δμ,Ν βΝ ΰελέ δΝ βμΝ Ο,ΝγΫζ δΝ υηφπθά δΝσππμΝξλβ δηκπκδά βΝ



κηΪ αΝ λ αθθυθΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθΝ δΪΝ κυμΝαεκζκτγκυμΝ εκπκτμέΝ 
 

ΰέ λαξυπλσγ ηκθΝξΫ δκθέΝΠαλκξάΝ παΰΰ ζηα δευθΝζκΰδ δευθΝυπβλ δυθΝπλκμΝ
ια φΪζδ δθΝ βμΝκλγάμΝ ε δηά πμΝεαδΝξλβ δηκπκδά πμΝ πθΝε φαζαέπθΝ βμΝ ΟέΝΪ δθαΝ
άγ ζκθΝξκλβΰβγάΝυπσΝ τπκθΝ αθ έκυΝ δμΝίδκηβξαθδεΪμΝεαδΝ ηπκλδεΪμΝ πδξ δλά δμέΝΣαΝ
εαγάεκθ αΝ βμΝκηΪ κμΝ ατ βμΝγαΝ υηπ λδζαηίΪθπ δ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝεαδΝ αΝ ιάμμ 
Ψ Κα αλ δ ησμΝ υπκπκδβηΫθπθΝ θ τππθΝ δΪΝ αμΝίδκηβξαθδεΪμΝεαδΝ ηπκλδεΪμΝ
πδξ δλά δμ,ΝΪ δθαΝγαΝ υηπζβλκτθ αδΝπαλ’Ναυ υθΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝσππμΝπαλα ξ γυ δθΝ
παλε έμΝπζβλκφκλέαδΝπ λέΝ βμΝκδεκθκηδεάμΝεα α Ϊ πμ,Νπαλαΰπΰάμ,Ναπκγ ηΪ πθΝ
εέζέπέΝ βμΝ πδξ δλά πμέΝ Ψ λ υθαΝ πθΝπμΝ θΝπαλέΝΧαΨΝαθπ ΫλπΝπαλα ξ γβ κηΫθπθΝ
πζβλκφκλδυθ,ΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝ ε δηά πμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝαθαΰευθΝ βμΝ πδξ δλά πμΝ
εαδΝ βμΝδεαθσ β κμΝαυ άμΝπλκμΝπζβλπηάθΝ κυΝ αθ έκυέΝΓΨΝΚα αλ δ ησμΝ υπκπκδβηΫθπθΝ
θ τππθΝ δΪΝ πθΝκπκέπθΝαδΝ πδξ δλά δμΝγαΝ τθαθ αδΝθαΝεα α δεθτπ δΝεα ΪΝξλκθδεΪΝ
δα άηα αΝ κθΝ λσπκθΝ βμΝξλβ δηκπκδά πμΝ πθΝ κδκτ πθΝ αθ έπθέΝ ΨΝ λ υθαΝ πθΝ
παλα ξ γβ κηΫθπθΝπμΝ δμΝπαλέΝΧΰΨΝαθπ ΫλπΝπζβλκφκλδυθέΝ ΨΝ επαέ υ δμΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝΠλκ ππδεκτΝ κΝκπκέκθΝγΫζ δΝξλβ δηκπκδβγάΝπαλΪΝ βμΝκηΪ κμ πθΝζκΰδ υθ,Ν

βΝθυθΝξλβ δηκπκδκυηΫθκυΝπαλΪΝΣλαπ αδ δευθΝΙ λυηΪ πθ,ΝέθαΝ υθβγάΝ κτ κΝθαΝαθαζΪί δΝ
αμΝ υγτθαμΝ πθΝ κδκτ πθΝ λ υθυθΝ θ σμΝ κυΝ αξυ ΫλκυΝ θ δΰηΫθκυΝξλσθκυέΝ 

 

βέΝΜαελκπλσγ ηκθΝξΫ δκθέΝΠαλκξάΝ παΰΰ ζηα δευθΝζκΰδ δευθΝυπβλ δυθΝεαδΝ
υηίκυζυθΝ υηφυθπμΝη Ν αμΝεΪ πγδΝΰλαηηΪμ,ΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝσππμΝ κΝ θΝ ζζΪ δΝ
πέπ κθΝζκΰδ δεάμΝυοπγάΝκτ πμΝυ ΝθαΝδ λυγάΝ κΝ αξτ λκθΝυηαΝ ζζάθπθΝ
βηκ έπθΝΛκΰδ υθέΝ ΨΝ δΪΝ βμΝ ιυου πμΝ κυΝ πδπΫ κυΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ δμΝ αμΝ
θπ ΫλαμΝξκζΪμΝ 

παθ πδ βηδαεάμΝίαγηέ κμ,Ν δΪΝ βμΝεαγδ λυ πμΝ δ δευθΝηαγβηΪ πθΝζκΰδ δεάμΝεαδΝ βμΝ
απκθκηάμΝ δμΝ κυμΝηαγβ ΪμΝ δπζυηα κμΝζκΰδ δεάμΝεα σπδθΝ πδ υξυθΝ ι Ϊ πθέΝ 
ΨΝ δΪΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη ΪΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΚυί λθά πμ,Ν πθΝΠαθ πδ βηέπθΝεαδΝ
ΫλπθΝαληκ έπθ,Ν θΝ πΝεαγκλδ ηυΝ κυΝ λσπκυΝ δΪΝ κυΝκπκέκυΝκδΝεα Ϋξκθ μΝά βΝ

η ΰΪζβθΝζκΰδ δεάθΝπ έλαθ,ΝγαΝ τθαθ αδΝθαΝυπκίζβγυ δθΝ δμΝ αμΝ ι Ϊ δμΝ ατ αμ,Ν
εα σπδθΝ πκυ υθΝ υθ κηπ ΫλπθΝ πθΝαπαδ κυηΫθπθΝαπσΝ κυμΝθΫκυμΝηαγβ ΪμέΝΓΨΝ δΪΝ
ίκβγ έαμΝ δΪΝ βθΝεαγδΫλπ δθΝηαγβηΪ πθ,Ν ι Ϊ πθΝεαδΝ δπζπηΪ πθΝ δμΝ ΫλαμΝη ΰΪζαμΝ
πσζ δμΝ βμΝ ζζΪ κμέΝ ΨΝ δΪΝ βμΝκλΰαθυ πμΝ δαζΫι πθΝπ λέΝΛκΰδ δεάμ,ΝυπσΝ ζζάθπθΝάΝ
ιΫθπθΝ δ δευθΝ δμΝεα ΪζζβζαΝεΫθ λα,ΝπλκμΝ κθΝ εκπσθΝ εαπδ τ πμΝίδκηβξαθδευθΝεαδΝ
ηπκλδευθΝζκΰδ υθΝ δμΝ βθΝ τΰξλκθκθΝκδεκθκηκζκΰδεάθΝ ξθδεάθέΝ ΨΝ δΪΝίκβγ έαμΝ δμΝ
βθΝέ λυ δθΝΫ λαμΝζκΰδ δεάμΝ θΝ δθδΝεα αζζάζπΝδ λτηα δΝπαθ πδ βηδαεάμΝίαγηέ κμΝεαδΝ
δμΝ βθΝ πέ υιδθΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝυπκ βλέι πμΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝάΝπηΪ πθΝ
βηκ έπθΝΛκΰδ υθΝ πθΝ θπηΫθπθΝΠκζδ δυθΝάΝ κυΝ θπηΫθκυΝ α δζ έκυέΝ ΨΝ δΪΝ

ίκβγ έαμΝπαλ ξκηΫθβμΝ δμΝ βθΝ ζζβθδεάθΝΚυίΫλθβ δθΝ δΪΝ βθΝέ λυ δθΝ θΝεα αζζάζπΝ
ξλσθπΝυηα κμΝ ζζάθπθΝ βηκ έπθΝΛκΰδ υθέΝ 
 

γέΝΓ θδεΪΝΝαΝαθαζΪίβΝ δ δεΪμΝκδεκθκηκζκΰδεΪμ,Νεκ κζκΰδεΪμΝάΝ ΫλαμΝ ξ δεΪμΝ
ζκΰδ δεΪμΝΫλ υθαμ,Ν αμΝκπκέαμΝάγ ζκθΝ υξσθΝ υηφπθά δΝ ΰΰλΪφπμ βΝ ζζβθδεάΝ
ΚυίΫλθβ δμΝη ΪΝ βμΝαπκ κζάμΝ έΟέέΝ ΝπμΝΪθπΝκηΪμΝΛκΰδ υθΝγαΝ έθαδΝυπ τγυθκμΝ
Ϋθαθ δΝ κυΝΤπκυλΰκτΝυθ κθδ ηκτΝσ δμΝγαΝκλέ βΝπλσ ππκθΝηΫ πΝ κυΝκπκέκυΝβΝκηΪμΝ
πθΝΛκΰδ υθΝγαΝ υθ Ϋ αδΝη ΪΝ πθΝ δαφσλπθΝΤπκυλΰ έπθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
Κυί λθά πμ,Ν πθΝΣλαπ αυθΝεέζέπέΝΟηκέπμ,ΝκΝ λξβΰσμΝ βμΝ πκ κζάμΝ έΟέέΝγαΝκλέ βΝ



πλσ ππκθΝ κΝκπκέκθΝγαΝ ε έ βΝ αμΝυπσΝ βμΝπαλκτ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαπαδ κυηΫθαμΝ
ΰΰλΪφκυμΝκ βΰέαμΝεαδΝηΫ πΝ κυΝκπκέκυΝγαΝ υθ Ϋ αδΝβΝκηΪμΝ πθΝΛκΰδ υθΝη ΪΝ βμΝ
πκ κζάμΝ έΟέ…ΝΣκΝυηαΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθΝΧέΟέΛΝΨΝδ λτγβε Νη Ν κθΝΝΝ

γγβλήΰληηΝ«Νπ λέΝ υ Ϊ πμΝυηα κμΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθ»ΝέΝ 
«ΛσΰπΝ πθΝ πκυ αέπθΝεαγβεσθ πθΝ αΝκπκέαΝβΝΠκζδ έαΝ θ πδ τγβΝ δμΝ κΝθ κ τ α κθΝ
γ ησθΝεα ίζάγβΝδ δαδ ΫλαΝφλκθ έμΝσππμΝκδΝΟλεπ κέΝΛκΰδ αέΝ πδζ ΰυ δΝη αιτΝ πθΝ
πλκ υππθΝ ε έθπθΝ αΝκπκέαΝ δΫγ κθΝαλ δπ Ϊ βθΝγ πλβ δεάθΝεαδΝπλαε δεάθΝζκΰδ δεάθΝ
εα Ϊλ δ δθΝεαδΝπ έλαθΝ,Ν υλυ ΫλαθΝΰθυ δθΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝεαδΝαθαΰευθΝ πθΝ
ηπκλδευθΝεαδΝίδκηβξαθδευθΝ πδξ δλά πθ,Ν βμΝφκλκζκΰδεάμΝεαδΝ λΰα δεάμΝθκηκγ έαμΝ,Ν
εαδΝπλπ έ πμΝαθυ λκθΝξαλαε άλαΝεαδΝαθ πέζβπ κθΝάγκμέΝ πέΝπζΫκθΝ κΝ πκπ δεσθΝ
υηίκτζδκθΝ κυΝυηα κμΝ,Ναπκ έ κθΝδ δαδ ΫλαθΝ βηα έαθΝ δμΝ βθΝ υθ ξάΝ ιΫζδιβΝ πθΝ
η ζυθΝ,Νκλΰαθυθ δΝ δ δεΪμΝ δαζΫι δμΝεαδΝ ηδθΪλδαΝ,Ν αΝκπκέαΝ δ υγτθκυθΝ δ δεκέΝπ λέΝ αΝ
γΫηα αΝ βμΝ ζ ΰε δεάμΝ– κλΰαθπ δεάμΝεαγβΰβ αέΝβη απυθΝεαδΝιΫθπθΝΠαθ πδ βηέπθΝ
εζπέΝ κγΫθ κμΝσ δΝ κΝυηαΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθΝπλΰαθυγ δΝ πέΝ κυΝπλκ τπκυΝεαγ’κΝ
ζ δ κυλΰ έΝκΝγ ησμΝκτ κμΝ δμΝ αμΝκδεκθκηδεΫμΝαθ π υΰηΫθαμΝξυλαμΝεαδΝδ έαΝ θΝ ΰΰζέα,Ν
ά δμΝ έθαδΝβΝπα λέμΝ κυΝγ ηκτΝ κτ κυΝ,ΝβΝΠκζδ έαΝ θΝ φ έ γβΝ πθΝαθαΰεαέπθΝ απαθυθΝ
εαδΝΫγ θΝ δμΝ βθΝ δΪγ δθΝ κυΝυηα κμΝπμΝΣ ξθδεκτμΝυηίκτζκυμΝ δαΝ βθΝκλΰΪθπ δθ,Ν
αζζΪΝεαδΝ δαΝ βθΝη Ϋπ δ αΝζ δ κυλΰέαθΝ κυΝ,Ν λ αθκτμΝΟλεπ κτμΝΛκΰδ ΪμΝ,κδΝκπκέκδΝ
γ πλκτθ αδΝ δ γθυμΝπμΝκδΝπζΫκθΝεα αλ β ηΫθκδΝεαδΝ δ δεκέέ»ΝΧΣ  Ρ Ν Σ Ν
Λ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΣΟΤΝΧΜ ΣΟΝΟΡΚΧΣΧΝΝΛΟΓΙΣΧΝΝΰληι-1960 – Κ Ο Ν
έΟέΛΝΨΝέΝ ε σμΝαπσΝ κΝέΟέΛ,Ν λα βλδκπκδάγβεαθΝεαδΝΪζζαΝ ζ ΰε δεΪΝΰλαφ έα,Ν αΝ
κπκέαΝσηπμΝηΫξλδΝ κΝΰλλγ,Ν θΝαθαΰθπλέακθ αθΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝΝκηκγ έα,Ν ιαδ έαμΝ
βμΝδ δσ υπβμΝκλΰΪθπ βμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝγ ηκτΝ βθΝ ζζΪ αέ 
Νκυ δα δεάΝπαλκυ έα βΝ πθΝΰλαφ έπθΝκλεπ υθΝπκυΝαθ δπλκ υπ υαθΝιΫθκυμΝ
ζ ΰε δεκτμΝΤΝζκΰδ δεκτμΝκέεκυμΝεαδΝεα έξαθΝαθ ΰθπλδ ηΫθκΝ κΝ ιπ λδεσΝ έ ζκΝ
Ολεπ κτΝΛκΰδ ά,Ναλξέα δΝ κΝΫ κμΝΰλιίέΝΣαΝπλυ αΝΰλαφ έαΝιΫθπθΝκλεπ υθΝ ζ ΰε υθΝ
βθΝ ζζΪ αΝά αθΝκδΝ αδλ έ μΝMoore Stephens & Co,ΝεαδΝβΝArthur YoungέΝΣκΝΰλιηΝ

δ λτγβε Ν κΝ«ΝSociety of Certified Accountants»ΝεαδΝ κΝ o ΰλιλ,Νδ λτ αδΝ κΝ Λ ΝΧΝ
τζζκΰκμΝ ΰε ελδηΫθπθΝΛκΰδ υθΝ- ζ ΰε υθΝ ζζΪ κμΝΨ,ΝπμΝ τθ ηκδΝ πθΝΰλαφ έπθΝ
αυ υθΝέΝΧΝ πέ βμΝ βηαθ δεάΝ λΪ βΝ έξ Ναθαπ τι δΝεαδΝβΝ έΠέ έΛΝυπσΝ κθΝΘέΝΣ ΙΚΟΝΨΝέΝ
ΧΝβηαθ δεΫμΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝυζδεσ,ΝΰδαΝ κΝγΫηαΝαυ σ,ΝηαμΝ σγβεαθΝαπσΝ κθΝΚκθΝΓδΪΰεκΝ
ΥαλαζΪηπκυμΝ– Ολεπ σΝ ζ ΰε άΝΛκΰδ άΝΨΝέΝ 
 

6.5ΝΗΝ ΚΠ Ι ΤΗ 
 

«Μ απκζ ηδευμΝάλξδ ΝθαΝ δ Ϊ ε αδΝβΝζκΰδ δεάΝ δμΝ βθΝΠΪθ δκθΝ θυ α βθΝξκζάθΝ
Πκζδ δευθΝ πδ βηυθΝΧ βηέΝμΝη Νπλυ κΝΚαγβΰβ άΝ κθΝΙπαθέΝπαθ αθσπκυζκΝΧΰ θέΝ
ΰλίλΨΨΝ,Ν δμΝ κΝ ηάηαΝΠκζδ δευθΝ– ΟδεκθκηδευθΝ πδ βηυθΝ βμΝΝκηδεάμΝξκζάμΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμΝΧ βηέΝμΝη Νπλυ κΝΚαγβΰβ άΝ κθΝ βηέΝ αησπκυζκΝ,ΝΧΰ θέΝ
ΰλίιΨΨΝεαδΝ δμΝ βθΝ θυ α βθΝΓ ππκθδεάθΝξκζάθΝΧΝ βηέΝμΝη Νπλυ κΝΚαγβΰβ άΝ κθΝ έΝ Ν
γαθα Ϊ κθΝΨΝέΝ 
Νζκΰδ δεάΝ δμΝ αμΝαθυ α αμΝ ατ αμΝ ξκζΪμΝ δ Ϊ ε αδΝκυξέΝ δΪΝ βθΝεα Ϊλ δ δθΝ

ζκΰδ υθ,ΝαζζΪΝπλκμΝ ζ δκπκέβ δθΝ κυΝευλέπμΝ πδ βηκθδεκτΝΫλΰκυΝ πθΝαπκφκέ πθΝ
πθέΝ δαΝ κθΝαυ σθΝ εκπσθΝ έξ θΝ δ αξγάΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝ δμΝ κΝ γθδεσθΝ
Μ σίδκθΝΠκζυ ξθ δκθΝΪηαΝ βΝδ λτ δΝ κυ,Ναζζ’Ναθ δεα ΪγβΝυπσΝ βμΝΠκζδ δεάμΝ
ΟδεκθκηέαμέΝ 



Νζκΰδ δεάΝ δ Ϊ ε αδΝ υ βηα δευμΝεα ΪΝπαλσηκδκθΝπλκμΝ κΝπλσΰλαηηαΝ βμΝ
έέΟέ έ έΝ δμΝ αμΝ θυ α αμΝ δκηβξαθδεΪμΝξκζΪμΝ γβθυθΝεαδΝΘ αζκθέεβμέ»ΝΧΝΟΝΤΝ

ΛΝ ΓΚέΝζέΝΛκΰδ δεάΝεαδΝΛκΰαλδα ηκέΝΨέΝΧΝβηέΝ ΝΟEθΝΘ αζκθέεβΝ θπ ΫλαΝξκζάΝ
δκηβξαθδευθΝπκυ υθΟΝΧΝ κΝ βη λδθσΝ«ΝΠαθ πδ άηδκΝΜαε κθέαμ»ΝΨΝΪλξδ ΝθαΝ

ζ δ κυλΰ έΝπλυ βΝφκλΪΝ κΝαεα έΝΫ κμΝΰληι-58 ).  

πέ βμΝδ λτκθ αδΝκδΝπλυ μΝ ξκζΫμΝ θυ λβμΝ επαέ υ βμΝμΝΜ Ν κΝNέ έΝθηβήιίΝΧΦ ΚΝ
ΰκίή έ έήβλ-08-ΰλιίΨΝδ λτγβεαθΝΚΫθ λαΝ θπ ΫλαμΝΣ ξθδεάμΝ επαέ υ βμΝΧΚ Σ ΨέΝΜ Ν
κΝθσηκΝΝέΝηιθήιιΝ,Νδ λτγβεαθΝ αΝΚΫθ λαΝ θπ ΫλαμΝΣ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμΝΧΚ Σ Ψ,Ν αΝκπκέαΝ υΰελκ κτθΝπζ έκθ μΝ θυ λ μΝΣ ξθδεΫμΝεαδΝ
παΰΰ ζηα δεΫμΝξκζΫμΝη αιτΝαυ υθΝεαδΝ πθΝΛκΰδ υθέΝυθΫξ δαΝ πθΝΚ Σ Ν

απκ ζκτθΝ αΝΣ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝΙ λτηα αΝΧΣέ έΙΨ,Ν αΝκπκέαΝαθάεκυθΝ βθΝ
Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝεαδΝδ λτγβεαθΝη Ν κΝθσηκΝΝέΝΰζίζήκγέ 
 

6.6ΝΗΝΤΝ ΙΚ ΛΙΣΙΚΗΝΟΡΓ ΝΩΗΝΣΩΝΝΛΟΓΙΣΩΝΝΜ Ν Ξ ΡΣΗΜ ΝΗΝ
ΡΓ Ι  

 

«Ν Νέ λυ βΝ βμΝΠαθ ζζάθδαμΝΟηκ πκθ έαμΝΛκΰδ υθΝΧΠέΟέΛΨΝ κΝΰληθ,ΝαπσΝπΫθ Ν
υζζσΰκυμΝζκΰδ υθΝ,Νάλγ ΝθαΝεαζτο δΝΫθαΝη ΰΪζκΝε θσΝ κΝξυλκΝ βμΝ υθ δεαζδ δεάμΝ
κλΰΪθπ βμΝεαδΝ θπηΫθβμΝ λΪ βμΝ πθΝζκΰδ υθΝ βμΝξυλαμέΝ έξ Νπλκβΰβγ έΝβΝέ λυ βΝ βμΝ
Πέ έ έΛέΝΧ βη λδθάμΝ ΛΠΨΝ κΝΰληβέΝΜΫξλδΝ βθΝέ λυ βΝ βμΝΠΟΛΝεαδΝπαλαπΫλαΝπμΝ βθΝ
Ϋε κ βΝ βμΝπλυ βμΝαπσφα βμΝ βμΝ« δαδ β έαμ»ΝΰδαΝ κθΝεζΪ κΝηαμΝΧβηήΰλθίΝ Ν
γάθαμΨ,Ν αΝ υηφΫλκθ αΝ κυΝζκΰδ δεκτΝεσ ηκυΝ« δαξ δλέα αδ»ΝβΝ«Οηκ πκθ έαΝ

Ι δπ δευθΝΤπαζζάζπθΝ ζζΪ αμέΝΜ Ν βθΝβηήΰλθίΝπλυ βΝαπσφα βΝ κυΝΰδαΝ κυμΝζκΰδ ΫμΝ,Ν
εαγδ λυθ δΝ– ξπλδ Ϊ- αυιβηΫθαΝηδ γκζσΰδα,Ν σ κΝ πθΝζκΰδ υθΝσ κΝεαδΝ πθΝίκβγυθΝ
ζκΰδ υθΝ,Ν Ν ξΫ βΝ,η Ναυ ΪΝ πθΝΪζζπθΝδ δπ δευθΝυπαζζάζπθέΝ Ναπσφα βΝαυ άΝ
ε σγβε Ν δμΝββήΰίήθίΝεαδΝέ ξυ ΝαπσΝΰήΰβήηλέΝπκυ αέκΝ πέ υΰηαΝ έθαδΝκΝεαγκλδ ησμΝ
έ βμΝαηκδίάμΝζκΰδ υθ-ζκΰδ λδυθέ»έΝΧΤΜ ΟΤΛΟΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣ Νΰλκθ- Ι ΙΚ Ν
Κ Ο ΝΓΙ ΝΣ ΝγίΝΥΡΟΝΙ ΝΣ ΝΠέΟέΛΨΝ 

 

ι.ΝΗΝΠ ΡΙΟ ΟΝ1λι5Ν– 1999 

ι.1ΝΗΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝΣΤΠΟΠΟΙΗΗΝ- Φ ΡΜΟΓΗΝΣΟΤΝ« ΝΙ ΙΟΤΝΓ ΝΙΚΟΤΝ
ΛΟΓΙΣΙΚΟΤΝΧ ΙΟΤΝ( ΓΛ)» 
 

« βθΝυπκ υπυ βΝζκΰδ δεάΝ υπκπκέβ βΝΫξ δΝ υηίΪζ δΝεαδΝκΝθσηκμΝΰδαΝ δμΝαθυθυη μΝ
αδλ έ μ,Νδ έπμΝη ΪΝ κΝΰλθβ,Νσ αθΝη Ν κΝθέ έΝζβγιΝεαγδ λυγβεαθΝ υπκπκδβηΫθ μΝηκλφΫμΝ

δ κζκΰδ ηκτΝεαδΝζκΰαλδα ηκτΝαπκ ζ ηΪ πθΝξλά πμέΝ ηΫ πμΝησζδμΝβΝδ ΫαΝ βμΝ
ζκΰδ δεάμΝ υπκπκδά πμΝΪλξδ ΝθαΝΰ θδε τ αδΝ δ γθυμΝεαδΝδ δαέ λαΝ κθΝ υλππαρεσΝ
ξυλκ,Ν δΪφκλκδΝ ζζβθ μΝ υΰΰλαφ έμ,Νδ έπμΝκΝπλτ αθβμΝεαδΝγ η ζδπ άμΝ βΝξυλαΝηαμΝ βμΝ
πδ άηβμΝ βμΝΙ δπ δεάμΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝ βμΝΛκΰδ δεάμ,ΝκΝ Ϊ εαζκμΝαυ σμΝ σ πθΝ
δλυθΝ πδ βησθπθ,Νεαγβΰβ άμΝεέΝΜΪλδκμΝΣ δηΪλαμ,ΝΪλξδ αθΝθαΝεβλτ κυθΝ βΝ
πκυ αδσ β αΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ υπκπκδά πμΝεαδΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝζκΰδ δεκτΝ
ξ έκυέΝ κΝη αιτΝΪζζκμΝ εαπαθΫαμΝ βΝΙ δπ δεάμΝΟδεκθκηδεάμΝεαδΝΛκΰδ δεάμ,ΝκΝ
α έηθβ κμΝ λΪ κμΝΠαπαρπΪθθκυ,Ν δ υγυθ άμΝ βμΝ θυ α βμΝξκζάμΝ δκηβξαθδευθΝ
πκυ υθΝΠ δλαδυμ,Ν έξ Ν βθΝπλπ κίκυζέαΝθαΝπαλκυ δΪ δ,Νη Ν κΝπ λδκ δεσΝ βμΝξκζάμΝ
«ΠΟΤ Ι»,Ν δΪφκλαΝζκΰδ δεΪΝ ξΫ δαέΝ θΪ υπαΝ πθΝ ξ έπθΝαυ υθ,Νευεζκφσλβ αθΝ
η Ϋπ δ αΝη Ν κΝΰ θδεσΝ έ ζκΝ«ΣαΝΛκΰδ δεΪΝΠζΪθα»………έΝ 



κίαλάΝ έθαδΝβΝ υηίκζάΝ βθΝδ ΫαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ υπκπκδά πθΝ πθΝ έΝεαγβΰβ υθΝεέεέΝ
ΙπΪθθβΝΥλυ κεΫλβΝ βμΝ θυ α βμΝξκζάμΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ ηπκλδευθΝ πδ βηυθ,Ν
βηέΝΠαπα βηβ λέκυΝΧΝ βηέΝμΝΰ θέΝΰλβίΝΨ βμΝ θυ α βμΝ δκηβξαθδεάμΝξκζάμΝΠ δλαδυμΝ

εαδΝ βηέΝ αησπκυζκυΝ βμΝ θυ α βμΝ δκηβξαθδεάμΝξκζάμΝΘ αζκθέεβμ,ΝκδΝκπκέκδΝη Ν
αΝ κίαλΪΝ υΰΰλΪηηα ΪΝ κυμΝαθΪπ υιαθΝ κΝγΫηαΝεαδΝ κΝ έ αιαθΝ πέΝπκζζΪΝξλσθδαΝ κυμΝ
πκυ α ΫμΝ πθΝαθυ α πθΝαυ υθΝδ λυηΪ πθέΝ……ΣκΝΰλιβ,Νη Νπλπ κίκυζέαΝ κυΝ πθΝ
ΜΪλδκυΝΣ δηΪλαΝεαδΝπτλκυΝΛδαΪλ κυ,Ν υ άγβε ΝθΫαΝ πδ λκπάΝη ΝΠλσ λκΝ κθΝ
πτλκΝΛδαΪλ κΝαδΝ υηη κξάΝ πθΝεέεέΝΜΪλδκυΝΣ δηΪλαΝεαδΝπτλκυΝ α δζ έκυέΝΟδΝ
πλκ πΪγ δ μΝ βμΝ πδ λκπάμΝαυ άμ θαυΪΰβ αθΝζσΰπΝ βμΝπκζδ δεάμΝαθπηαζέαμΝ βμΝ
π λδσ κυΝαυ άμ…έέΝΣκΝΦ ίλκυΪλδκΝΰλικ,Νπ λέζβοβΝ βμΝσζβμΝ κηάμΝεαδΝ πθΝία δευθΝ
αλξυθΝ κυΝ έΓΛ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ ξΫ δαΝθσηκυΝεαδΝ δ βΰβ δεάμΝ εγΫ πμΝΰδαΝ βθΝ
εαγδΫλπ βΝ βΝξυλαΝηαμΝ πθΝγ ηυθΝ κυΝ έΓΛΝ κυΝ Λ,Ν δαίδίΪ βεαθΝ ΝπΫθ Ν
εαγβΰβ ΫμΝ πθΝ θυ α πθΝΟδεκθκηδευθΝ επαδ υ δευθΝηαμΝΙ λυηΪ πθ,Ν βθΝευλέαΝ ζζβΝ
α δζΪ κυ-ΘαθκπκτζκυΝ βμΝ έέΟέΝΤΝ έ έΝεαδΝ κυμΝεέεΝ γαθΪ δκΝ αγσπκυζκΝ βμΝ
έέΟέΝΤΝ έ έΝ α έζ δκΝαλ Ϋθ βΝ βμΝ έ έέΝΠ δλαδυμ,ΝΓ υλΰδκΝΚαφκτ βΝ βμΝ

Παθ έκυΝ Π ΝεαδΝ λδ έΝΙΰθα δΪ βΝ βμΝ έ έέΝΘ αζκθέεβμέΝΟδΝπαλα βλά δμΝ–
ξσζδαΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝζάφγβεαθΝαπσΝ κυμΝεαγβΰβ Ϋμ,Νπαλα σγβεαθΝ βθΝεα π ΫλπΝ
π θ αη ζάΝΤπσ-κηΪ α,ΝβΝκπκέαΝ δμΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝεα ΪΝ βθΝ π ι λΰα έαΝ κυΝ ζδεκτΝ
ε δηΫθκυέ»ΝΧΝ έΓέΛέΝ– ’Ν Κ Ο Ν ΛΚ Π ΝΰλκιΝ– ζέΝζκΝ– θί,Ν πκ πΪ ηα αΝΨ 
«Ν Νη ΰαζτ λβΝαζζαΰάΝ κΝζκΰδ δεσΝ πΪΰΰ ζηαΝ δ άξγβΝ βθΝ ζζΪ αΝη Ν βθΝ
φαληκΰάΝ κυΝ θδαέκυΝΓ θδεκτΝΛκΰδ δεκτΝξ έκυΝΧ ΓΛΨΝΧΝΟζκεζβλυγβε Ν κΝΰλκΰΝ
ΧΠ ΝΰΰβγήΰλκίΝΨέ 
ΜΫξλδΝ κΝΰλκθΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝά αθΝπλκαδλ δεά,ΝεαδΝαπσΝ κΝΰλκι,Νη ΪΝ βθΝ
υπκξλ π δεάΝ φαληκΰάΝ βμΝζβμΝκ βΰέαμΝ βμΝ ΟΚ,Ν δα σγβε Νπ λδ σ λκέΝ πσΝ βθΝ
ξλά βΝΰλλΰΝ κΝ ΓΛΝΫΰδθ Νυπκξλ π δεσΝ κΝ τθκζκΝ κυΝαπσΝσζ μΝ δμΝ αδλ έ μΝ
ζ ΰξση θ μΝαπσΝκλεπ κτμΝ ζ ΰε ΫμΝΧΪλγλκΝιΝΝΝ1882/1990 ΨΝεαδΝαπσΝ βΝξλά βΝΰλλγΝ
π ε Ϊγβε ΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝεαδΝ δμΝηβΝυπαΰση θ μΝ ΝΫζ ΰξκΝΧΪλγλκΝιΝΠ ΝΰκθήΰλλβΝ- 
Κ ΨέΝυθΫπ ΝξλκθδεΪΝη Ν δμΝπλκαθαφ λγ έ μΝ ξθκζκΰδεΫμΝεαδθκ κηέ μ,Ν
βηδκυλΰυθ αμΝΫ δΝ δμΝεα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μΝΰδαΝλδαδεΫμΝαθα λκπΫμΝΧΝΌππμΝαθαφΫλ δΝ
ΫθαμΝαπσΝ κυμΝ βηδκυλΰκτμΝ κυΝ«κδΝθΫ μΝ δα Ϊι δμΝαπκ Ϋζ αθΝ βθΝαφ βλέαΝηδαμΝ
ζκΰδ δεάμΝ παθα Ϊ πμ»,ΝΘέΝΓλβΰκλΪεκμ,Ν θΪζυ β- ληβθ έαΝ κυΝ ΓΛ,Ν ε σ δμΝ
Ϊεεκυζα,ΰΰβΝΫε κ β,ΝΝκΫηίλδκμΝβίίη,Ν ζΝλκέΨέΝ ΝυδκγΫ β βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΓ θδεκτΝ
Λκΰδ δεκτΝξ έκυΝΧ ΓΛΨΝη Ν κΝΠ ΝΰΰβγήΰλκίΝεαδΝβΝ θ πηΪ π βΝ αΝηΫ αΝ βμΝ
εα έαμΝ κυΝΰλκίΝ πθΝκ βΰδυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμΝ κΝ π λδεσΝ έεαδκΝΧΚΝΝ

2190/1920 Ψ,ΝΪζζαι ΝλδαδεΪΝ κΝζκΰδ δεσΝ κπέκΝ βΝξυλαέΝΟδΝθκηκγ δεΫμΝαζζαΰΫμΝπκυΝ
ΫΰδθαθΝ σ ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ βμΝπζβλκφκλδεάμΝ κΝξυλκΝ βμΝζκΰδ δεάμ,Ν
ΪζζαιαθΝ αΝ κηΫθαΝ βηδκυλΰυθ αμΝηδαΝ θ ζυμΝεαδθκτλΰδαΝεαδΝ αυ σξλκθαΝ βηαθ δεΪΝ
ί ζ δπηΫθβΝεα Ϊ α βέΝΜΫξλδΝ σ Ν αΝζκΰδ άλδαΝζ δ κυλΰκτ αθΝευλέπμΝΰδαΝ βθΝ
εΪζυοβΝφκλκζκΰδευθΝ υπδευθΝυπκξλ υ πθέΝΌππμΝγαΝπ λδΰλαφ έΝεαδΝπαλαεΪ π,ΝβΝ
φκλέαΝπκ ΫΝ θΝΫπαο ΝθαΝ πβλ Ϊα δΝευλέπμΝηΫ πΝ κυΝΚυ δεαΝ δίζέπθΝεαδΝ κδξ έπθΝ
ΧΚ ΨΝαζζΪΝεαδΝη ΝΪζζαΝ πέΝηΫλκυμΝθκηκγ άηα αΝ βθΝζκΰδ δεάΝπλαε δεάέΝ»ΝΧΝ
ΜαλεΪακμΝΚέΝΟδΝαθαΰεαέ μΝαζζαΰΫμΝ κΝζκΰδ δεσΝηαμΝ τ βηαΝ- Π λδκ δεσΝμΝ
πδξ έλβ β,Ν τΰκυ κμΝβίίθΝΨ 

 

ι.2ΝΜΗΧ Ν ΝΣΗΝΝΤΠΗΡ Ι ΝΣΩΝΝΛΟΓΙΣΩΝΝΚ ΙΝΛΟΓΙΜΙΚ Ν
ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ  

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


 

πσΝ δμΝπλυ μΝ υ ε υΫμΝαλδγηβ δευθΝυπκζκΰδ ηυθ,Νά αθΝκΝΪίαεαμ,Ν έθαδΝΫθαΝαπζσΝ
αλδγηκσλΰαθκΝπκυΝ κΝξλβ δηκπκδκτη ΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝία δευθΝπλΪι πθΝ
Χπλσ γ β,Ναφαέλ βΝεαδΝπκζζαπζα δα ησΨέΝ ΝζΫιβΝΪίαεαμΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ βθΝ
ζζβθδεάΝζΫιβΝΪίαιΝπκυΝ βηαέθ δΝΟ λαπΫαδΝυπκζκΰδ ηυθΟέΝΥλβ δηκπκδκτ αθΝΰδαΝαδυθ μΝ
πκζτΝπλδθΝ βθΝυδκγΫ β βΝ κυΝ υ άηα κμΝ πθΝ λαίδευθΝαλδγηυθέΝΠδγαθκζκΰ έ αδΝσ δΝ
αθαεαζτφ βε Ν βθΝ πκξάΝ πθΝ αίυζπθέπθΝΧπ λέπκυΝ κΝηίίίΝπέξέΨ,ΝκδΝκπκέκδΝ κΝ
ξλβ δηκπκδκτ αθΝεα ΪΝεσλκθέΝ 
λΰσ λαΝΧπ λέπκυΝΰηίίΝπέξέΨΝΫφ α Ν βθΝ ζζΪ αΝσπκυΝεαδΝξλβ δηκπκδάγβε ΝαπσΝ κυμΝ
ζζβθ μΝέΝ πκ ζ έΝΫθαΝκλγκΰυθδκΝπζαέ δκΝπκυΝ έθαδΝεα α ε υα ηΫθκΝαπσΝιτζκΝεαδΝ

ξπλδ ηΫθκΝ ΝπαλΪζζβζ μΝΰλαηηΫμέΝΚΪγ ΝΰλαηηάΝπ λδΫξ δΝΫθαΝ τθκζκΝαπσΝξΪθ λ μΝπκυΝ
εδθκτθ αδΝπΪθπΝ Ν λ πηΫθαΝζ π ΪΝιυζαλΪεδαΝάΝ τληα αέΝάη λαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ
υλΫπμΝαπσΝ ηπκλ υση θκυμΝεαδΝΰλαφ δαεκτμΝυπαζζάζκυμΝ βθΝΚέθαΝεαδΝαζζκτΝαζζΪΝ
εαδΝπμΝπαδ δεσΝ επαδ υ δεσΝπαδξθέ δΝαπσΝηδελΪΝπαδ δΪΝΰδαΝ βθΝ εηΪγβ βΝ πθΝαλδγηυθΝ
εαδΝαπζυθΝπλκ γΫ πθέ 
«Ν Ν ξθδεάΝ βμΝ¨Ο δα τπκυΝζκΰδ δεάμΟΝπαλκυ δΪ γβε ΝΰδαΝπλυ β φκλΪΝ κΝΰλίζΝαπσΝ
κθΝεαγβΰβ άΝW. Bach κΝκπκέκμΝγ πλ έ αδΝεαδΝκΝ φ υλΫ βμΝαυ άμέΝΚα ΪΝ βθΝπλυ βΝαυ άΝ
φαληκΰάΝ βμΝΟ δα τπκυΝΛκΰδ δεάμΟΝ κΝζκΰδ δεσΝΰ ΰκθσμΝ ΰλΪφ κΝ κΝβη λκζσΰδκΝ
εαδΝαπκ υπυθ κΝ βθΝεαλ ΫζζαΝ κυΝζκΰαλδα ηκτέΝΧΝ βΝζκΰδ δεάΝίδίζδκΰλαφέα βΝ
Ο δΪ υπκμΝζκΰδ δεάΟΝ υθαθ Ϊ αδΝη Ν δΪφκλ μΝκθκηα έ μΝσππμΝΟ θ δΰλαφδεάΝ
ζκΰδ δεάΟ,ΝΟΛκΰδ δεάΝ δΥΝαπκ υπυ πμΟΝ……ΝεέΪΨΨΝέΝ 
ΜβξαθΫμΝ βθΝυπβλ έαΝ πθΝζκΰδ υθΝεαδΝ πθΝζκΰδ βλέπθΝ έξαθΝεΪθ δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ
πθΝπκζτΝπλδθΝ βΝξλά βΝ βμΝ ξθδεάμΝ βμΝΟ δα τπκυ ζκΰδ δεάμΟΝέΝΟδΝηβξαθΫμΝαυ ΫμΝ
ξλβ δηκπκδκτθ κΝΰδαΝυπκζκΰδ δεΫμΝ λΰα έ μΝεαδΝσξδΝΰδαΝ άλβ βΝίδίζέπθέ 
Μ Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ ξθδεάμΝ βμΝΟ δα τπκυΝΛκΰδ δεάμΟΝεαδΝ βΝ βΝ υθΫξ δαΝ
πδ υξβηΫθβΝξλά βΝ πθΝπλυ πθΝηβξαθυθΝπ λθΪη Ν ΝηδαΝθΫαΝ πκξάΝΰδαΝ αΝηβξαθδεΪΝ
ηΫ αΝ άλβ βμΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθ,Ν αΝκπκέαΝ ι ζέ κθ αδΝη ΝΰλάΰκλκυμΝλυγηκτμέΝ
πκ Ϋζ ηαΝ βμΝ ιΫζδιβμΝαυ άμΝ έθαδΝπαλΪζζβζαΝη Ν δμΝ υηία δεΫμΝζκΰδ δεΫμΝηβξαθΫμΝ

θαΝ ηφαθέακθ αδΝεαδΝθΫαΝ θαζζαε δεΪΝηβξαθδεΪ,Νβζ ε λδεΪΝεαδΝβζ ε λκθδεΪΝηΫ αΝ
ΧηβξαθΫμΝ δα λά πθΝ ζ έπθ,Νmini computers,Νπλκ ππδεκέΝυπκζκΰδ ΫμΝεέΪέΨ,ΝΰδαΝ βΝ
άλβ βΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθέΝ»ΝΧ δΪ υπκμΝζκΰδ δεάΝ- κΝπΫλα ηαΝαπσΝ βΝξ δλσΰλαφβΝ
βΝη ΝηβξαθδεΪΝηΫ αΝ άλβ βΝ πθΝζκΰδ δευθΝίδίζέπθ,ΝΥαλέΝΠαθαΰδυ κυ,Ν τξκμΝζλζΝμΝ

(3/1996)). 

Μ Ν βθΝεαγδΫλπ βΝ κυΝζκΰδ δεκτΝ ξ έκυΝαθαπ τξγβεαθΝ βθΝ ζζΪ αΝαλε ΪΝ
ζκΰδ ηδεΪΝπλκΰλΪηηα αΝηβξαθκΰλΪφβ βμΝ πθΝζκΰδ δευθΝ λΰα δυθ,ΝΫ δΝκΝ
απαδ κτη θκμΝξλσθκμΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝίδίζέπθΝη δυγβε ΝεαδΝβΝαελέί δαΝ κυμΝ
αυιάγβε Ν Ν ξΫ βΝη Ν κθΝξ δλσΰλαφκΝ λσπκΝ άλβ βμΝεαδΝ πέ βμΝΫΰδθ Ν υεκζσ λβΝβΝ
ιαΰπΰάΝ πθΝζκΰδ δευθΝ κηΫθπθΝεαδΝπζβλκφκλδυθ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝξλά βΝ πθΝ
ζκΰδ δευθΝφτζζπθΝΧspreadsheetsΨ,Νπαλσ δΝ θΝΪζζαι ΝεαγσζκυΝ βθΝκυ έαΝ βμΝζκΰδ δεάμΝ
ξθδεάμ,ΝπκυΝπαλαηΫθ δΝ κΝ δπζκΰλαφδεσΝ τ βηαέΝ«Ν έθαδΝΰ ΰκθσμΝπζΫκθΝσ δΝβΝη ΰΪζβΝ
ιΫζδιβΝ βμΝπζβλκφκλδεάμΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝ δ έ υ άΝ βμΝεαδΝ κΝξυλκΝ βμΝ
Λκΰδ δεάμΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝ αΝ δΪφκλαΝίδίζέα-εα Ϊ δξαΝθΥΝαθ δεα α αγκτθΝη ΝΪζζαΝ αΝ
κπκέαΝ βλκτθ αδΝηβξαθκΰλαφδεΪ,ΝΰδαΝ αΝκπκέαΝπαλΫξ αδΝβΝ υθα σ β αΝθαΝ ε υπυθκθ αδΝ
εαδΝφυζΪ κθ αδΝ Νεδθβ ΪΝφτζζαέΝΠαλσζαΝαυ ΪΝσηπμΝ αΝξ δλσΰλαφαΝζκΰδ δεΪΝίδίζέαΝ
παλΪΝ βθΝαυιαθση θβΝ α δαεΪΝαξλβ έαΝεαδΝπμΝ εΝ κτ κυΝπ λδγπλδκπκέβ βΝ πθ,Ν θΝ
πατκυθΝθΥΝαπκ ζκτθΝ βΝίΪ βΝπΪθπΝ βθΝκπκέαΝ βλέξγβε ΝβΝηΫξλδΝ άη λαΝ ι ζδε δεάΝ



πκλ έα κΝξυλκΝ βμΝζκΰδ δεάμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ πθΝ υ βηΪ πθΝζκΰδ δεάμΝ
πζβλκφσλβ βμέΝΓδΥΝαυ σΝεαδΝβΝ δ λ τθβ βΝ βμΝπκλ έαμΝπκυΝαυ ΪΝ δΫΰλαοαθΝαπσΝ βμΝ
πδθκά πμ- ηφαθέ πμΝ πθ,ΝγΥΝαπκ ζ έΝπΪθ κ ΝαθαΰεαέαΝεαδΝ πέεαδλβΝΰθυ βΝ ΝεΪγ Ν
α ξκζκτη θκΝη Ν βΝΛκΰδ δεάΝεαδΝδ δαέ λαΝ βΝζκΰδ δεάΝκλΰΪθπ βέΝΧTκΝ«βη λκζσΰδκ-

εαγκζδεσ»ΝάΝ«αη λδεΪθδεκΝβη λκζσΰδκ»ΝεαδΝβΝδ κλέαΝ κυΝXαλέΝΠαθαΰδυ κυΝΠ λέΝ
ΛΟΓΙΣ Ν τξκμΝηΰζΝμΝΧΰήΰλλκΨΨ 
 

ι.3ΝΣΟΝ ΘΝΙΚΟΝΤΜ ΟΤΛΙΟΝΛΟΓΙΣΙΚΗΝ( ΤΛ)Ν 
 

ΝεαγδΫλπ βΝ κυΝγ ηκτΝ κυΝ έΓΛΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝαθΪΰεβΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ κυΝγ ηκτΝ
κυΝ γθδεκτΝυηίκυζέκυΝΛκΰδ δεάμΝΧδ λτγβε Ν κΝΰλκκΝΨΝ κΝκπκέκΝηΫξλδΝ βθΝ
αθ δεα Ϊ α βΝ κυΝαπσΝ κΝυηίκτζδκΝΛκΰδ δεάμΝΣυπκπκέβ βμΝΧΛΟΣΨΝΧΝΝ3148/2003 ) 

πκυΝυπΪΰ αδΝ βθΝ πδ λκπάΝΛκΰδ δεάμΝΣυπκπκέβ βμΝεαδΝ ζΫΰξπθΝΧ ΛΣ Ψ,Ν ιΫ π Ν
πζάγκμΝξλβ έηπθΝΰδαΝ κΝΫλΰκΝ πθΝΛκΰδ υθΝ«ΝΓθπηα τ πθΝ»έ 
 

ι.4ΝΣΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΙΜ ΛΗΣΗΡΙΟΝΣΗΝ ΛΛ Ν(Ο. . .) 
 

ΣκΝΟδεκθκηδεσΝ πδη ζβ άλδκΝ βμΝ ζζΪ αμΝΧΟέ έ έΨΝδ λτγβε Νη ΝίΪ β κθΝΝσηκΝ
1100/1980 ΧσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κθΝΝέΝΰζιλήΰλκζΝ, κΝΪλγλκΝκΝΠέ έζιηήΰλλΰ,Ν κΝ
ΪλγλκΝΰΝπαλέΝζΝΝέβηΰηήλιΝ,Ν κΝΪλγλκΝββΝΝέΝ2873/2000,Ν κΝΟέ έ έΝαπκ ζ έΝ κΝ
γ ηκγ βηΫθκΝκδεκθκηδεσΝ τηίκυζκΝ βμΝξυλαμΝηαμ,Ν θυΝπαλΪζζβζαΝ έθαδΝεαδΝκΝφκλΫαμΝ
Ϋεφλα βμΝ πθΝλίέίίίΝπ λέπκυΝ ζζάθπθΝκδεκθκηκζσΰπθ,Νπ υξδκτξπθΝ θυ α πθΝ
ΟδεκθκηδευθΝξκζυθΝεαδΝπ υξδκτξπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ βμΝΛκΰδ δεάμ,Ν ηπκλέαμΝεαδΝ
δαφάηδ βμ,Ν δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ,ΝΣκυλδ δευθΝ πδξ δλά πθ,Ν

Υλβηα κκδεκθκηδευθΝ φαληκΰυθ,ΝΥλβηα κκδεκθκηδεάμΝεαδΝ ζ ΰε δεάμΝεαδΝ
Υλβηα κκδεκθκηδεάμΝεαδΝ φαζδ δεάμΝ βμΝξκζάμΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμΝ πθΝ
Σ ξθκζκΰδευθΝ επαδ υ δευθΝΙ λυηΪ πθΝΧΣέ έΙέΨΝπκυΝ έθαδΝεΪ κξκδΝη απ υξδαεκτΝ
δπζυηα κμΝ δ έε υ βμΝ βθΝκδεκθκηδεάΝ πδ άηβΝ πθΝ ζζβθδευθΝ έ έΙέΝάΝδ σ δηκυΝ
η απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝξλβ δηκπκδκτθΝ κΝπ υξέκΝ κυμΝάΝ κΝ
η απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝΰδαΝ βθΝεα ΪζβοβΝγΫ βμΝ κΝ βησ δκΝεαδΝδ δπ δεσΝ
κηΫαΝάΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ ζ τγ λκυΝ παΰΰΫζηα κμΝΧΪλγλαΝΰίΝεαδΝΰΰΝ κυΝΝέ3912/2011) 

ΧΠζβλκφκλέ μΝαπσΝ βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝΟέ έ ΨέΝ 
βη δυθ αδΝσ δΝμ «ΝΣκθΝΦ ίλκυΪλδκΝβίίθΝ αΝηΫζβΝ κυΝΟ Ναλδγηκτ αθΝιθέηλβΝ εΝ πθΝ
κπκέπθΝζζέκίθΝ έθαδΝεΪ κξκδΝΪ δαμΝκδεκθκηκζκΰδεκτΝ παΰΰΫζηα κμέΝΆ δαΝ
παΰΰΫζηα κμΝΛκΰδ άΝ- Φκλκ ΫξθβΝ δαγΫ κυθΝζίέθηγΝΧ κυμΝκπκέκυμΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ
εαδΝΰθέιιιΝαπσφκδ κδΝΣ ΙΝεαδΝ ηπ δλδεκέΝζκΰδ ΫμΨ,ΝεαδΝΆ δαΝ  Ϊι πμ δαγΫ κυθ 

20.876 (π λδζαηίΪθκθ αδ 2.020 απσφκδ κδ Σ Ι εαδ 1.426 ηπ δλδεκέ ζκΰδ Ϋμ). » (Κ. 

ΜαλεΪακμ, Ο λσζκμ κυ ζκΰδ ά κ τΰξλκθκ πδξ δλβηα δεσ π λδίΪζζκθ - Π λδκ δεσ : 

πδξ έλβ β, ΜΪλ δκμ 2006 ) 

 

ι.5ΝΤΓΓΡ Φ ΙΝΛΟΓΙΣΙΚΩΝΝ Ι ΛΙΩΝ 
 

ΣβθΝπ λέκ κΝΰλκίΝ– ΰλλλ,Ν βηαθ δεσΝ υΰΰλαφδεσΝΫλΰκ,Ν αΝζκΰδ δεΪΝ υΰΰλΪηηα αΝΧΝ
ε σμΝ πθΝπαθ πδ βηδαευθΝΨ,Νπαλκυ δΪακυθΝκδΝμ 
ΓΡ ΓΟΡ ΚΟΝΘ Ο ΧΡΟ,Ν Ρ Κ ΝΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ,Ν ΙΙΟΠΟΤΛΟΝ
ΚΧΝΣ ΝΣΙΝΟ,Ν Κ ΛΛ Ν ΜΜ ΝΟΤ Λ,ΝΠΡΧΣΟΦ ΛΣ ΝΝΙΚΟΛ Ο,Ν

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/111
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/274
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/179
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/299


Λ Φ ΝΣ ΝΓ ΧΡΓΙΟΝ,ΝΛ ΟΝΣ Ρ ΝΜΙΛΣΙ ΝΧΝΟδΝπ λδ σ λκδΝ εΝ πθΝ
αθπ ΫλπΝ υηη έξαθΝ βθΝ πδ λκπάΝ επσθβ βμΝ κυΝ έΓέΛέΝΨ 
 

ι.6ΝΚ ΣΩΧΤΡΩΗΝΚ ΙΝ Ξ ΛΙΞΗΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣΙΚΟΤΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΟ 
 

ΜΫξλδΝ κΝΫ κμΝΰλιθΝ θΝυπάλξ Νπ λδκλδ ησμΝπμΝπλκμΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝεαδΝ
κΝεαγΫθαμΝηπκλκτ ΝθαΝ κΝα εά δΝ έ Νά αθΝπ υξδκτξκμ,Ν έ ΝσξδέΝΜ Ν κΝΪλγλκΝζβΝπαλέζΝ
κυΝΠέ έλλήιιΝΧΚΧ ΙΚ ΝΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝΝΣΟΙΥ ΙΧΝΝΨΝ έγ θ αδΝΰδαΝπλυ βΝφκλΪΝ
π λδκλδ ηκέΝ βθΝ υθα σ β αΝυπκΰλαφάμΝ πθΝΙ κζκΰδ ηυθ,ΝαπσΝ κυμΝΛκΰδ ΫμΝέΝ βθΝ
π λέκ κΝΰλλί-199λ,Ν πδξ δλ έ αδΝηδαΝπδκΝ υ βηα δεάΝκλΰΪθπ βΝεαδΝεα κξτλπ βΝ κυΝ
Λκΰδ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμΝη Ν βηαθ δεΫμΝΝκηκγ δεΫμΝπαλ ηίΪ δμέΝ«Ν Νθκηκγ δεάΝ
εα κξτλπ βΝ κυΝπκζυπζβγκτμΝ παΰΰΫζηα κμΝά αθΝΪζζπ Νπλσ φα βΧ βηέΝβΝέ λυ βΝ
κυΝΟδεκθκηδεκτΝ πδη ζβ άλδκυΝ βμΝ ζζΪ αμΝΧΟ ΨΝΨΝεαδΝβΝ θΝ υθ ξ έαΝεαγδΫλπ βΝΧζΨΝ
πθΝα δυθΝα εά πμΝ παΰΰΫζηα κμΝ πδε θ λυγβε ΝΰτλπΝαπσΝ κΝγΫηαΝ βμΝυπκΰλαφάμΝ
πθΝφκλκζκΰδευθΝ βζυ πθέΝΧΝηΝΨ,ΝΧζΝΨΝΠ ΝζιηήΰλλΰΝ«Π λέΝΟδεκθκηκζκΰδεκτΝ
παΰΰΫζηα κμΝεαδΝ βμΝα έαμΝα εά υμΝ κυ»ΝΧΦ ΚΝ ΄ΝΰιθήΰλλΰΨΝεαδΝΝΝ2515/1997 

«Ά εβ βΝ παΰΰΫζηα κμΝΛκΰδ άΝΦκλκ ξθδεκτ»ΝΧΦ ΚΝ ΄ΝΰηζήΰλλιΨΝεαδΝΠ ΝγζίήΰλλκΝ
«Π λέΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝ κυΝΛκΰδ άΝ- Φκλκ ξθδεκτΝεαδΝ βμΝα έαμΝα εά υμΝ κυ»Ν
ΧΦ ΚΝ ΄ΝββκήΰλλκΨέΝΧΝηΨΝτηφπθαΝη Ν κΝΠ ΝγζίήΰλλκΝ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κθΝΝΝ
2771/1999 ,Ν« λΰκΝ πθΝζκΰδ υθΝφκλκ ξθδευθΝ έθαδΝβΝκλγάΝ φαληκΰάΝ πθΝζκΰδ δευθΝ
αλξυθ,Νπλκ τππθΝεαδΝ ξ έπθΝΰ θδευθ εαδΝεζα δευθ,ΝβΝ πκπ έαΝεαδΝβΝ φαληκΰάΝ
δα δεα δυθΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝφκλκζκΰβ ΫαμΝτζβμΝεαδΝ πθΝαθαζκΰκτθ πθΝ
φσλπθ,ΝβΝ θβηΫλπ βΝεαδΝβΝ άλβ βΝ πθΝφκλκζκΰδευθΝίδίζέπθ,ΝβΝεα Ϊλ δ βΝεαδΝβΝ
υπκΰλαφάΝκδεκθκηδευθΝεα α Ϊ πθ,Νδ κζκΰδ ηυθΝεαδΝαπκ ζ ηΪ πθΝξλά πμΝ
πδξ δλά πθΝεαδΝκλΰαθδ ηυθ,ΝβΝ τθ αιβ,ΝυπκΰλαφάΝεαδΝυπκίκζάΝφκλκζκΰδευθΝ
βζυ πθ,Ν υηπζβλπηα δευθΝεαδΝ α δ δευθΝ κδξ έπθΝπλκμΝ δμΝ βησ δ μΝΤπβλ έ μΝ
εαγυμΝεαδΝηδ γκζκΰδευθΝεα α Ϊ πθ,Να φαζδ δευθΝ δ φκλυθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝ
λΰα έαμέ»ΝΧΝΚέΝΜαλεΪακμ,ΝΟΝλσζκμΝ κυΝζκΰδ άΝ κΝ τΰξλκθκΝ πδξ δλβηα δεσΝ
π λδίΪζζκθ,ΝΠ λδκ δεσΝμΝ«Ν πδξ έλβ βΝ»,ΝΜΪλ δκμ,ΝβίίθΝΨΝέ 
 

ι.ιΝΜ Σ ΟΛ ΝΣΗΝΝΟΡΓ ΝΩΗΝΣΟΤΝ Λ ΓΚΣΙΚΟΤΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΟ 
 

Μ Ν αΝΠ ΝββθήΰλλβΝεαδΝΰβΰήΰλλγΝεαδΝη Ν κΝΪλγλκΝιηΝ κυΝΝΝΰλθλήΰλλΰ,Νη ίζάγβΝβΝ
ηκλφάΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ παΰΰΫζηα κμΝ βθΝ ζζΪ αΝ
δ λτγβεαθΝάΝαθαΰθπλέ βεαθΝ ζ ΰε δεΫμΝ αδλ έ μΝ,ΝαπσΝΟλεπ κτμΝ ζ ΰε ΫμΝΛκΰδ ΫμΝ
πκυΝπλκβΰκυηΫθπμΝαθάεαθΝ κΝυηαΝΟλεπ υθΝΛκΰδ υθΝΧΝέΟέΛΝΨΝάΝΰλαφ έπθΝ
κλεπ υθΝπκυΝαθ δπλκ υπ υαθΝιΫθκυμΝ ζ ΰε δεκτμΝκέεκυμΝέΝ πσΝ κΝΫ κμΝΰλλγΝηΫξλδΝεαδΝ
άη λα,ΝκδΝ ζ ΰε δεΫμΝ αδλ έ μΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ βθΝ ζζΪ α,Ν έθαδΝηΫζβΝ κυΝυηα κμΝ
Ολεπ υθΝ ζ ΰε υθΝΛκΰδ υθΝΧΝέΟέ έΛΝΨέ 
 

ι.κΝΗΝΤΝ ΙΚ ΛΙΣΙΚΗΝΟΡΓ ΝΩΗΝΣΩΝΝΛΟΓΙΣΩΝΝ Λ ΤΘ ΡΩΝΝ
Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝ 

 

Ν θπ βΝΦκλκ ξθδευθΝ ζ τγ λπθΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δεάμΝΧ έΦέ έ έ έΨΝδ λτγβε Ν κΝ
ΰλλίΝεαδΝ έθαδΝβΝπαζαδσ λβΝπλπ κίΪγηδαΝ υθ δεαζδ δεάΝκλΰΪθπ βΝ πθΝ ζ τγ λπθΝ
παΰΰ ζηα δυθΝΛκΰδ υθΝ- Φκλκ ξθδευθέΝΣκΝΰλλζΝδ λτγβε ΝαπσΝΦκλκ ξθδεκτΝ– 
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Λκΰδ ΫμΝ ζ τγ λκυμΝ παΰΰ ζηα έ μ,ΝβΝΠέΟέΦέ έ έΝ κΝηκθα δεσΝ υ λκίΪγηδκΝ
υθ δεαζδ δεσΝΌλΰαθκ,Νη ΝηΫζβΝυζζσΰκυμΝ– θυ δμΝ ΝκζσεζβλβΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πδελΪ δα,ΝβΝκπκέαΝαθάε δΝ βθΝΓ θδεάΝυθκηκ πκθ έαΝ παΰΰ ζηα δυθΝ δκ ξθυθΝ
ηπσλπθΝ ζζΪ αμΝΧΓέέ έ έ έ έΨ 

 

κ.ΗΝΠ ΡΙΟ ΟΝ2ίίίΝ ΩΝΗΜ Ρ  
 

ΓδαΝ βθΝπ λέκ κΝαυ ά,Ν αθΝ βθΝπζΫκθΝΰθπ άΝ ΄ΝσζκυμΝηαμ,ΝαθαφΫλκυη Ν πδΰλαηηα δεΪΝ
αΝ βηαθ δεσ λαΝΰ ΰκθσ αΝμ 
αΨΝ Ν Π ΚΣ  Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣ Ν ΙΠΛΟΓΡ ΦΙΚ ΝΜ ΘΟ ΟΤΝΣΟΝΝ
ΤΡΤΣ ΡΟΝ ΜΟΙΟΝΣΟΜ ΝΧΝ ΜΟΤ,ΝΝΟΟΚΟΜ Ι ΝΚέΛέΠέΝΨ 

ΧΝΠέ έγΰηήΰλλλΝ,ΝέΝβκΰλήλιΝ,ΝεέζέπΝΨ 
ίΨΝ Ν ΡΤ ΝΣ Ν έΛέΣέ ΝΧ ΠΙΣΡΟΠ ΝΛΟΓΙΣΙΚ ΝΣΤΠΟΠΟΙ  ΝΚ ΙΝ
Λ ΓΥΧΝΝΨ 
Ν ΛΣ Ν φαλησα δΝ βθΝΝκηκγ έαΝπκυΝ δΫπ δΝ κΝ ζ ΰε δεκζκΰδ δεσΝ πΪΰΰ ζηαέΝ

υ Ϊγβε Νη Ν κθΝΙ λυ δεσΝΝσηκΝ3148/2003 εαδΝαπΫε β Ν δ υλυηΫθ μΝαληκ δσ β μΝη Ν
βθΝ θαλησθδ βΝ βμΝ γθδεάμΝΝκηκγ έαμΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΟ βΰέαμΝπ λέΝ
Τπκξλ π δευθΝ ζΫΰξπθέΝ έθαδΝΝκηδεσΝΠλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυέΝ Νζ δ κυλΰέαΝ βμΝ
πκπ τ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέ 
ΰΨΝ Ν Φ ΡΜΟΓ ΝΣΧΝΝ Ι ΘΝΧΝΝΛΟΓΙΣΙΚΧΝΝΠΡΟΣΤΠΧΝΝ 
λξδεΪΝβΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝθκηκγ άγβε Νη Ν κΝΝέΝ2992/2002,Νη ΝΫθαλιβΝ φαληκΰάμΝαπσΝ

ΰήΰήβίίγ,Ν θΝ υθ ξ έαΝη α Ϋγβε ΝβΝυπκξλΫπ βΝ φαληκΰάμΝ κυμΝΧΝαφκλκτ ΝευλέπμΝ
πδξ δλά δμΝπκυΝ έθαδΝ δ βΰηΫθ μΝ κΝΥλβηα δ άλδκΝ γβθυθΝΨ,ΝαπσΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝ κυΝ
βίίηΝΧΝ φαληκΰάΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝΧ ΚΨΝαλδγέΝΰθίθήβίίβ κυΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ
εαδΝ κυΝυηίκυζέκυ,Ν βμΝΰλβμΝΙκυζέκυΝβίίβΝΨέΝάη λα,ΝβΝπζ δκθσ β αΝ πθΝ ζζβθδευθΝ
πδξ δλά πθΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝ φαλησα δΝ αΝ«Ν ζζβθδεΪΝΛκΰδ δεΪΝΠλσ υπαΝ»ΝΧΝ έΛέΠΝΨΝ,Ν
σλκμΝπκυΝπλκάζγ Ν ιΝαθ δ δα κζάμΝπλκμΝ αΝ«Ν δ γθάΝΛκΰδ δεΪΝΠλσ υπαΝ»ΝΧΝ έΛέΠΝΨΝ
εαδΝκΝκπκέκμΝ βηαέθ δ,Ν αΝΛκΰδ δεΪΝΠλσ υπαΝπκυΝπλκ δαΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κΝ έΓέΛέΝεαδΝ
δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝζβαΝΫπμΝεαδΝζγΰΝ κυΝεπ έΝέΝ2190/1920 . 

ΨΝ Ν Ι Ο ΝΣ ΝΥΡ  ΝΣΟΤΝ Ι ΙΚΣΤΟΤ 

Ν υλ έαΝξλά βΝ κυΝ δα δε τκυΝ δ υεσζυθ Ν κΝΫλΰκΝ κυΝΛκΰδ άέΝ φ θσμΝη Ν βθΝ υεκζέαΝ
εαδΝ αξτ β αΝη Ν βθΝκπκέαΝΰέθ αδΝβΝαθ τλ βΝ βμΝζκΰδ δεάμΝεαδΝφκλκζκΰδεάμΝ
Νκηκγ έαμΝΧΝευλέπμΝηΫ πΝ υθ λκηβ δευθΝυπβλ δυθΝπκυΝπαλΫξκυθΝΛκΰδ δεΪΝ
Π λδκ δεΪΝεαδΝΠτζ μΝΛκΰδ δεάμΝεαδΝΦκλκζκΰδεάμΝ θβηΫλπ βμΝΨΝεαδΝαφ ΫλκυΝ βθΝ
υπκίκζάΝ πθΝφκλκζκΰδευθΝ βζυ πθΝβΝκπκέαΝθαΝΰέθ αδΝευλέπμΝη Νβζ ε λκθδεΪΝηΫ αέ 
 

ΠΙΛΟΓΟ 
« ΪθΝΫξπΝπαλαζ έο δΝ έπκ αΝζέΰκΝάΝπκζτΝ βηαθ δεσΝάΝαπαλαέ β κ,Νδε τπΝ βθΝαθκξάΝ
αμ,Ν κηΫθκυΝσ δΝ θΝυπΪλξ δΝεαθΫθαμΝπκυΝ έθαδΝαγυκμΝεαδΝ θ ζυμΝπλκθκβ δεσμΝ Ν
σζαΝ αΝπλΪΰηα α»έΝΧLeonardo Pisano, 1228, Liber abaci) 

 

Π Γ Νμ 
ΠΫλαθΝαπσΝ δμΝεα κθκηααση θ μΝ κΝεΪγ Ν ΪφδκΝπβΰΫμ,Ν βηαθ δεάΝίκάγ δαΝ κθΝ
η ζ β άΝ βμΝΙ κλέαμΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝ βθΝ ζζΪ α,Νπλκ φΫλκυθΝ αΝπαλαεΪ πΝμΝ 
ΰΨΝ α έζ δκμΝΦέΝΦέζδκμΝ«ΝΙΣΟΡΙ ΝΣ ΝΝ ΟΣ Ρ Ν ΛΛ ΝΙΚ ΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν»,Ν
τΰξλκθβΝ ε κ δεά,Ν γάθαΝΰλλκ,ΝΧΝ ζΫπ Ν«Ν έΝΦέζδκυΝ ζ…»Ν δμΝ πδηΫλκυμΝ
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παλαπκηπΫμΝ κυΝε δηΫθκυΝΨΝέΝ λΰκΝπκζτ δηκΝΰδαΝ κθΝη ζ β άΝ βμΝΙ κλέαμΝ βμΝ
Λκΰδ δεάμ,ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝΛκΰδ δεάμΝΰ θδεσ λα,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ«ΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν
ΓΙ ΝΣ ΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν Ν ΠΣΤΞ Ν»,ΝτΰξλκθβΝ ε κ δεά,Ν γάθαΝΰλλκέ 
βΨΝ«ΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΚ ΙΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν ΓΚΤΚΛΟΠ Ι Ι Ν»Ν Ι ΤΘΤΝΣ ΙμΝ
ΝΙΚΟΛέΝ ΛΙΚ ΚΟΝ– Γ ΧΡΓέΝΜΟΤΣ Φ ΛΛΟ,Ν Κ ΟΣΙΚΟΝΟΙΚΟΝ
μΙΧ ΝΝΟΤΝΙ Ρ ,Ν Θ Ν ΙΝ– ΰληιέΝΧΝ ζΫπ Ν«ΝΟΝΤΝΛΝ ΓΚέΝ»Ν δμΝ πδηΫλκυμΝ
παλαπκηπΫμΝ κυΝε δηΫθκυΝΨΝέΝ εΪ κηκΝηθβη δυ μΝΫλΰκΝ,Νη ΝπζάγκμΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ
η Ν υΰΰλαφ έμΝ κυμΝ πκυ αδσ λκυμΝ βμΝ πκξάμέΝ 
γΨΝΟδΝΫλ υθ μΝεαδΝκδΝ ε σ δμΝ κυΝ« ΘΝΙΚΟΤΝΙ ΡΤΜ ΣΟΝ Ρ ΤΝΧΝΝΧΝ έΙέ ΝΨΝ»ΝεαδΝ
ευλέπμΝ πθΝ πδ βησθπθΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν βθΝΙ κλέαΝ πθΝ πδξ δλά πθΝΧΝ
ΥΡΙΣΙΝ Ν ΓΡΙ ΝΣΧΝ ,ΝM ΡΙ -XΡΙΣΙΝ ΝX Σ ΙΧ ΝΝΟΤ,ΝΚ ΙΝ
EΤΡΤ ΙΚ ΝΙΦΝ ΙΟΤέΨ 
ζΨΝ ΙΛ ΝΚΡ ΜΜΤ Ν- ΙΣΟΡΙΚΟ,ΝΚ Θ Γ Σ ΝΠ Ν ΠΙΣ ΜΙΟΤΝ
Θ ΝΧΝέΝΜ Λ Σ ΝμΝ«ΝΣ Ν Ι ΛΙ ΝΣΧΝΝ ΜΠΟΡΙΚΧΝΝ ΠΙΥ ΙΡ  ΧΝ»έΝ

Ιθ δ κτ κΝΝ κ ζζβθδευθΝ λ υθυθΝ γθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθυθέ 
ηΨΝ Ν ΡΙΟΛ ,Ν έΝ«ΟΙΝΛΟΓΙΣΙΚΟΙΝΚ ΝΟΝΙΜΟΙΝΣ ΝΝ ΡΥ Ι Ν ΛΛ »έΝΧΝ
λξ έκΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Ν έΝ ΄,ΝΟε έΝ– εέΝΰλθζΝΨ 

θΨΝ ΓΚΤΚΛΟΠ Ι Ι ΝΣΟΤΝΛΟΓΙΣΟΤ,ΝΣΟΜΟΝ ’Ν- Λ ΓΚΣΙΚ ,ΝJULES 

BAUDE – Μ Σ ΦΡ  ΝΙΧ ΝΝΟΤΝΚ ΜΠ ΛΟΤΡ ΝέΝ Κ ΟΣΙΚΟΝΟΙΚΟΝ
Π ΜΙΟ,Νΰλθηέ 
ιΨΝΣΡΙ ΝΣ ΦΤΛΛΟΤ ΚΛ ΝΙΣ Ν«ΝΣ Ν ΜΠΟΡΙΚ Ν ΓΥ ΙΡΙ Ι ΝΣ Ν

Ν ΣΟΚΡ ΣΙ ΝΚ ΙΝΣ ΝΣΟΤΡΚΟΚΡ ΣΙ ΝΚ ΙΝ Ν ΜΠΟΡΙΚ Ν
ΓΚΤΚΛΟΠ Ι Ι ΝΣΟΤΝΝΙΚΟΛ ΟΤΝΠ Π ΟΠΟΤΛΟΤΝ»Ν,Ν Θ Ν ,Ν έΜέΝέ έ,Ν

1991.  

κΨΝΠ ΡΙΟ ΙΚΟΝ«ΝΛΟΓΙΣΙΚ Ν ΠΙΘ ΧΡ  Ν»,ΝΧΣ τξβΝαπσΝ κΝΰλγίΝΨΝ 
λΨΝΠ ΡΙΟ ΙΚΟΝ«Ν έΦέΝΝ»,ΝΧΣ τξβΝαπσ κΝΰλζθΝΨ 
ΰίΨΝΠ ΡΙΟ ΙΚΟΝ«ΝΛΟΓΙΣ Ν»,ΝΧΣ τξβΝαπσΝ κΝΰληζΝΨΝ 
 

 


