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ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗ  ((AABBLLAATTIIVVUUSS  AABBSSOOLLUUTTUUSS))  

  

 

ΑΑππόόλλυυττηη  εείίννααιι  ηη  μμεεττοοχχήή  ττηηςς  οοπποοίίααςς  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  δδεενν  έέχχεειι  κκααμμίίαα  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς  

ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς..  ΣΣτταα  λλααττιιννιικκάά  ηη  μμεεττοοχχήή  ααυυττήή,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννόό  ττηηςς,,  εεκκφφέέρρεεττααιι  

μμεε  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ππττώώσσηη..  

  

ΔΔιιαακκρρίίννεεττααιι  σσεε::  

  

ΑΑ..  ΓΓννήήσσιιαα  ήή  κκααννοοννιικκήή  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

ΒΒ..  ΙΙδδιιάάζζοουυσσαα  ήή  ννόόθθηη  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

ΓΓ..  ΙΙδδιιόόμμοορρφφηη  ήή  ααττεελλήήςς  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

  

ΑΑ..  ΓΓννήήσσιιαα  ήή  κκααννοοννιικκήή  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

ΕΕίίννααιι  μμεεττοοχχήή  κκάάθθεε  χχρρόόννοουυ  εεννεερργγηηττιικκήήςς  ήή  ππααθθηηττιικκήήςς  φφωωννήήςς..  ΤΤοο  υυπποοκκεείίμμεεννόό  ττηηςς  δδεενν  έέχχεειι  σσχχέέσσηη,,  οούύττεε    

σσυυνντταακκττιικκήή  οούύττεε  ννοοηημμααττιικκήή,,  μμεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς  ττηηςς  ππρρόότταασσηηςς  ((δδεενν  σσυυννααννττάάττααιι  σστταα  

εεξξεεττααζζόόμμεενναα  κκεείίμμεενναα))  ..  

  

  

ΒΒ..  ΙΙδδιιάάζζοουυσσαα  ήή  ννόόθθηη  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

ΕΕίίννααιι  ππάάνντταα  μμεεττοοχχήή  ππααθθηηττιικκοούύ  ππααρραακκεειιμμέέννοουυ  σσεε  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ππττώώσσηη  ..  ΤΤοο  εεννννοοοούύμμεεννοο  πποοιιηηττιικκόό  ααίίττιιοο  

ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  ττααυυττίίζζεεττααιι  ννοοηημμααττιικκάά  μμεε  ττοο  υυπποοκκεείίμμεεννοο  ττοουυ  ρρήήμμααττοοςς..  ΑΑνν  κκααιι  εείίννααιι  μμεεττοοχχήή  ππααθθηηττιικκοούύ  

ππααρραακκεειιμμέέννοουυ  σσττηη  μμεεττάάφφρραασσήή  ττηηςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεε  εεννεερργγηηττιικκήή  σσύύννττααξξηη..  

  

  

ΓΓ..  ΙΙδδιιόόμμοορρφφηη  ήή  ααττεελλήή  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  

  

ΣΣεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  έέχχοουυμμεε  σσχχηημμααττιισσμμόό  ααφφααιιρρεεττιικκήήςς  ααππόόλλυυττηηςς  χχωωρρίίςς  κκααμμίίαα  μμεεττοοχχήή  ααλλλλάά  μμεε  έένναα  

όόννοομμαα  ήή  ααννττωωννυυμμίίαα  ωωςς  υυπποοκκεείίμμεεννοο  κκααιι  μμεε  έένναα  οουυσσιιαασσττιικκόό  ((πποουυ  δδηηλλώώννεειι  ααξξίίωωμμαα,,  ηηλλιικκίίαα,,  εεππάάγγγγεελλμμαα))  ήή  

εειιδδιικκόό  εεππίίθθεεττοο  ωωςς  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκόό  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόό..  ΤΤοο  φφααιιννόόμμεεννοο  ααυυττόό  σσυυμμββααίίννεειι  όότταανν  υυππάάρρχχεειι  

ααννάάγγκκηη  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  μμεεττοοχχήήςς  εεννεεσσττώώτταα  ττοουυ  ssuumm  σσεε  ππττώώσσηη  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ((sseennttee)),,  ηη  οοπποοίίαα  δδεενν  σσυυννααννττάάττααιι    

σστταα  λλααττιιννιικκάά  σσεε  ααππλλήή  μμοορρφφήή,,  ππααρράά  μμόόννοο  σσύύννθθεεττηη  ((ππχχ..aabbsseennss))..    
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΙΙΔΔΙΙΑΑΖΖΟΟΥΥΣΣΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  &&  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ::    

11..  ddeelleettiiss  lleeggiioonniibbuuss  ((κκεείίμμεεννοο  2211))  ==  ccuumm  GGaallllii  lleeggiioonneess  ddeelleevviisssseenntt  ήή  ppoossttqquuaamm//  uubbii//  uutt  GGaallllii  lleeggiioonneess  

ddeelleevveerruunntt..  

22..  qquuiibbuuss  iinntteerreemmppttiiss  ((κκεείίμμεεννοο  2211))  ==  ccuumm  CCaammiilllluuss  eeooss  iinntteerreemmiisssseett  ήή  ppoossttqquuaamm//  uubbii//  uutt  CCaammiilllluuss  eeooss  

iinntteerreemmiitt..  

33..  aauuddiittaa  ssaalluuttaattiioonnee  ((κκεείίμμεεννοο  2299))  ==  ccuumm  AAuugguussttuuss  ssaalluuttaattiioonneemm  aauuddiivviisssseett  ήή  ppoossttqquuaamm//  uubbii//  uutt  AAuugguussttuuss  

ssaalluuttaattiioonneemm  aauuddiivviitt..  

44..  aabbiieeccttiiss  aarrmmiiss  ((κκεείίμμεεννοο  3344))  ==  ccuumm  pprraaeeddoonneess  aarrmmaa  aabbiieecciisssseenntt  ήή  ppoossttqquuaamm//  uubbii//  uutt  pprraaeeddoonneess  aarrmmaa  

aabbiieecceerruunntt..  

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΙΙΔΔΙΙΟΟΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ  &&  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΕΕΥΥΟΟΥΥΣΣΑΑ::  

  

  BBrreennnnoo  dduuccee  ((εενν..  sseennttee))  ((κκεείίμμεεννοο  2211))  ==  ccuumm  ((ιισσττοορριικκόόςς//δδιιηηγγηημμααττιικκόόςς))  BBrreennnnuuss  dduuxx  eesssseett  ήή  ccuumm  

((χχρροοννιικκόόςς))  BBrreennnnuuss  dduuxx  eerraatt  ήή  dduumm  BBrreennnnuuss  dduuxx  eesstt..  

  

((sseennttee))::  ΙΙδδιιόόμμοορρφφηη  ήή  ααττεελλήήςς  ααφφααιιρρεεττιικκήή  ααππόόλλυυττηη  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  χχρρόόννοο..  

  

BBrreennnnoo  ==  υυπποοκκεείίμμεεννοο  

  

DDuuccee  ==  κκααττηηγγοορρηημμααττιικκόόςς  ππρροοσσδδιιοορριισσμμόόςς  πποουυ  δδηηλλώώννεειι  ααξξίίωωμμαα  σσττοο  BBrreennnnoo..  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


