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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ –  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ 

ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΖΩΗΣ 

Σύμφωνα με τη μέθοδο ΑΨΕ η ετήσια απόσβεση μειώνεται σταθερά κατά τη 

διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής του περιουσιακού 

στοιχείου, επειδή για κάθε νέο έτος το αρχικό κόστος μείον την υπολειμματική 

του αξία πολλαπλασιάζεται με ένα σταδιακά μειούμενο κλάσμα. Το κλάσμα που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόσβεσης ΑΨΕ προσδιορίζεται με την 

άθροιση των ψηφίων των ετών. 

 

Μέθοδος Άθροισης των ψηφίων των ετών 

Βήμα 1: Υπολογισμός της αποσβεστέας αξίας  

              (αξία κτήσης – υπολειμματική αξία) 

Βήμα 2: Υπολογίζουμε το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής π.χ. 5έτη 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 ή από τον τύπο Σ=Ν(Ν+1)/2  

                                           5(5+1)/2 = 5*6/2 = 30/2 = 15 

Βήμα 3: ο αριθμός 15 γίνεται παρονομαστής του κλάσματος και ο αριθμητής 

είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των ετών και αλλάζει ανά έτος πχ. Το πρώτο έτος 

5/15, το δεύτερο έτος 4/15 κ.ο.κ.  

 
 Παράδειγμα 1 

Ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο αγοράστηκε την 1/1/2014 με αξία 3.000€ και 

με ωφέλιμη διάρκεια ζωής 5 έτη και υπολειμματική αξία 100€. Να υπολογιστεί 

η απόσβεση με τη μέθοδο της άθροισης των ψηφίων των ετών. 

 

Λύση παραδείγματος 

Βήμα 1: Βρίσκουμε την αποσβεστέα αξία  = 3.000-100=2.900 

Βήμα 2: Υπολογίζουμε το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής 5έτη 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 ή από τον τύπο Σ=Ν(Ν+1)/2  

                                           5(5+1)/2 = 5*6/2 = 30/2 = 15 
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Βήμα 3: Φτιάχνουμε έναν πίνακα 

 
 

Παράδειγμα 2 

Πάγιο στοιχείο κόστους €10.000, υπολειμματικής αξίας €2.000 και ωφέλιμης 

ζωής 4 ετών 

 

Λύση παραδείγματος 

Βήμα 1: Βρίσκουμε την αποσβεστέα αξία  = 10.000 -2.000 = 8.000 

Βήμα 2: Υπολογίζουμε το άθροισμα των ψηφίων της ωφέλιμης ζωής 4έτη 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 ή από τον τύπο Σ=Ν(Ν+1)/2  

                                           4(4+1)/2 = 4*5/2 = 20/2 = 10 

Βήμα 3: Φτιάχνουμε έναν πίνακα 

 
 

Παράδειγμα 3 

Πάγιο στοιχείο αξίας κτήσης 7.000€, ωφέλιμη ζωή 3 έτη και υπολειμματική 

αξία 1.000€. 

 

Λύση παραδείγματος 
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