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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

της Χρήσης 2015 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015 και της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή και αφορά χρήση προγενέστερης διοίκησης.  

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4548/2018, για οντότητες που 

συντάσσουν Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Απολογισμός χρήσης 2015 

Εξέλιξη των εργασιών του Οργανισμού 

Ο Κύκλος Εργασιών του Οργανισμού ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2015) στο ποσό των € 6,9 εκατ. 

περίπου έναντι ποσού € 6,4 εκατ. περίπου την προηγούμενη χρήση (2014), ήτοι αυξήθηκε σε ποσοστό 

7,2%. Τα συνολικά έξοδα της χρήσης μειώθηκαν κατά το ποσό των €300 χιλ. περίπου και 

διαμορφώθηκαν σε €4,8 εκατ. περίπου σε σχέση με τα € 5,1εκατ. περίπου της προηγούμενης χρήσης   

(2014), ήτοι μειώθηκαν σε ποσοστό 5,9% περίπου. Επίσης την κλειόμενη χρήση (2015) καταβλήθηκε 

φόρος εισοδήματος ποσού € 26,5 χιλ. περίπου, ο οποίος αφορούσε στη φορολόγηση των πιστωτικών 

τόκων του Οργανισμού. Το συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε στο ποσό των  € 2,2 

εκατ. περίπου σε σχέση με τα κέρδη της  προηγούμενης χρήσης (2014) ποσού € 1,4 εκατ. περίπου. 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των χρήσεων 2015 και 2014 έχουν ως εξής: 

  31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών  6.241.326,39 6.231.022,22 

Λοιπά Έσοδα  631.737,85 208.836,75 

Σύνολο Εσόδων  6.873.064,24 6.439.858,97 

Παροχές σε εργαζόμενους  (3.595.851,32) (3.858.497,23) 

Αποσβέσεις  (162.258,04) (162.597,95) 

Λοιπά Έξοδα  (1.010.297,11) (1.071.730,02) 

Σύνολο Εξόδων  (4.768.406,47) (5.092.825,20) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  85.470,57 108.729,15 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (4.944,74) (33.375,82) 

Κέρδη προ φόρων  2.185.183,60 1.422.387,10 

Φόρος εισοδήματος  (26.463,34) (26.933,18) 

Κέρδη μετά από φόρους  2.158.720,26 1.395.453,92 
 

 
  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα    
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Λοιπά έσοδα  993.128,84 (192.229,00) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  993.128,84 (192.229,00) 

Συγκεντρωτικά Κέρδη μετά από φόρους  3.151.849,10 1.203.224,92 

    

 

Εξέλιξη του Ενεργητικού του Οργανισμού 

Πάγια Οργανισμού 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού ανήλθαν κατά την 31/12/2015 στο ποσό 

των €8,7 εκατ. περίπου έναντι € 7,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2014). Η αύξηση του πάγιου 

εξοπλισμού προέρχεται κυρίως από την αναπροσαρμογή της αξίας του ακινήτου στην εύλογη αξία, 

βάσει μελέτης εκτίμησης της αξίας του ακινήτου κατά την 31/12/2015. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού του 

Οργανισμού και η αύξηση τους κατά 34,48% (€ 7,8 εκατ. το 2015 σε σχέση με € 5,8 εκατ. το 2014) 

συντέλεσε στην αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 34 % περίπου. 

 

Εξέλιξη του Παθητικού του Οργανισμού 

Ίδια Κεφάλαια Οργανισμού 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οργανισμού διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 στο ποσό των € 14 εκατ. περίπου 

έναντι € 10,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2014). Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων αφορά κατά € 

2,16 εκατ. περίπου το αποτέλεσμα (κέρδη) της κλειόμενης χρήσης, το οποίο σύμφωνα με τον 

Οικονομικό Κανονισμό λογίζεται στα αποθεματικά του Οργανισμού και κατά € 993χιλ. περίπου στην 

αναπροσαρμογή του ακινήτου στην εύλογη αξία κατά την 31/12/2015 που εμφανίστηκε σε 

αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

 

Υποχρεώσεις του Οργανισμού 

Οι Υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. περίπου, έναντι € 2,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2014), 

ήτοι μειώθηκαν κατά 7% περίπου. 

Κατά την 31.12.2015 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό των € 1,7εκατ. περίπου και οι 

μακροπρόθεσμες σε € 978χιλ. περίπου. 

 

Κατωτέρω παρατίθενται ορισμένοι αριθμοδείκτες, χρηματοοικονομικοί και μη, που άπτονται των 

βασικών επιδόσεων, της θέσεως και της οικονομικής κατάστασης του Οργανισμού για τις χρήσεις 

2015 και 2014: 
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Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

 

      31/12/2015     31/12/2014 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  8.017.138,54 

48,06% 

5.982.578,48      

43,39% Σύνολο ενεργητικού  16.679.971,62 13.785.774,60 

    

      

Πάγιο ενεργητικό  8.658.947,54 

51,91% 

7.799.310,58 

56,58% Σύνολο ενεργητικού  16.679.971,62 13.785.774,60 

    

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε 

κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό. 

 

  31/12/2015  31/12/2014  

Κυκλοφορούν ενεργητικό  8.017.138,54   

475,6% 

5.982.578,48 

361,42% Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   

 

 1.685.681,90 1.655.306,42 

 

               Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα του Οργανισμού να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις του με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, απεικονίζει δηλαδή τη γενική 

ρευστότητά του. 

 

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας 

 

  31/12/2015  31/12/2014  

Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  2.104.657,77 

33,72% 

1.347.033,77 

21,62% Πωλήσεις παροχής υπηρεσιών 

 

 6.241.326,39 

 

6.231.022,22 

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του Οργανισμού χωρίς το συνυπολογισμό 

των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και φόρων. 

 

 

               Κέρδη προ φόρων  2.185.183,60 

31,79% 

1.422.387,10 

22,09% Σύνολο Εσόδων  6.873.064,24 6.439.858,97 

    

 

 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 
8 

Επεξήγηση στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Ακίνητα 

α) Ο Οργανισμός κατέχει οικόπεδο συνολικής έκτασης 3.278,22 τετραγωνικών μέτρων στον Παράδεισο 

Αμαρουσίου, αξίας την 31/12/2015 € 3.248.590,00. 

β) Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει ανεγερθεί το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του ΟΒΙ, 

αναπόσβεστης αξίας την 31/12/2015 € 5.313.453,00. 

Στην κλειόμενη χρήση έγινε εκτίμηση του ακινήτου στην εύλογη αξία από ανεξάρτητο εξωτερικό 

εκτιμητή. Έτσι, το ακίνητο διαμορφώθηκε την 31/12/2015 στην αξία των €8.562.043,00 (οικόπεδο και 

κτίριο). 

γ) Επί του ακινήτου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  

Πληροφορίες και επεξηγήσεις για στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης του Οργανισμού 

περιλαμβάνονται στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Ο Οργανισμός δεν έχει σημαντική έκθεση σε χρηματοοικονομικούς και λοιπούς κινδύνους, όπως 

πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, τεχνολογικών εξελίξεων, επιτοκίου, συναλλαγματικό 

κίνδυνος, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς του και του σκοπού του, που είναι να συμβάλλει στην 

τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας ο ίδιος αποκλειστικά σημαντικές 

υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας με τη χορήγηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, 

Πιστοποιητικών προστασίας κλπ. . 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο Οργανισμός δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

  

(β) Κίνδυνος ταμειακών ροών και εύλογης αξίας επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Οργανισμού είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές 

στις τιμές των επιτοκίων καθώς δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των καταθέσεων σε 

τράπεζες, που να αποφέρουν τόκο. Επίσης, δεν έχει συνάψει δάνεια. 

 
(γ) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Ο Οργανισμός δεν εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, αφού η παροχή υπηρεσιών αφορά κατά κύριο λόγο 

έσοδα από τέλη, ως αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών 

και βιομηχανικών σχεδίων.  

 

(δ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας, αφού οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Οργανισμού 

καλύπτονται πλήρως από τα ταμειακά διαθέσιμα και το κεφάλαιο κίνησης. 

Επίσης, ο Οργανισμός δεν έχει συνάψει δάνεια για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.  

 
 
Περιβαλλοντικά ζητήματα 
 
Ο Οργανισμός βρίσκεται σε ουσιαστική συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και 

κανονισμούς και επί του παρόντος δεν υπάρχουν υποχρεώσεις βάσει περιβαλλοντικών απαιτήσεων 

που αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση στον Οργανισμό και την οικονομική του κατάσταση. 

 

Εργασιακά ζητήματα 
 
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών: Βασική αξία του Οργανισμού είναι ο σεβασμός στον 

άνθρωπο με σεβασμό στη διαφορετικότητα των υπαλλήλων. Η διαχείριση οποιουδήποτε ζητήματος 

διαφορετικότητας προκύπτει γίνεται με δίκαιο και ευαίσθητο τρόπο, χωρίς διακρίσεις. 

β) Υγιεινή και ασφάλεια, συστήματα εκπαίδευσης: Η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων 

αποτελούν σημαντική προτεραιότητα στο περιβάλλον του Οργανισμού.  

 

Λοιπές πληροφορίες 

α) Ο ΟΒΙ έχει δημιουργήσει περιφερειακά σημεία επαφής και ενημέρωσης του κοινού στη 

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη (Ξάνθη-Κομοτηνή), καθώς και δορυφορική εστία πληροφόρησης σε συνεργασία με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στην Αθήνα. 

β) O OBI από τις 28.07.2009 εφαρμόζει σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 9001: 2008 για το ακόλουθο πεδίο δραστηριοτήτων του:  

- Παραλαβή καταθέσεων αιτήσεων για τη χορήγηση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύνταξη 

εκθέσεων έρευνας, χορήγηση και δημοσίευση τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

-Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας.  
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 -Έκδοση πιστοποιητικών προτεραιότητας και άλλων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων που 

αφορούν τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

-Παραλαβή και διεκπεραίωση Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Αιτήσεων Τίτλων Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας.  

-Παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης.  

-Διαχείριση συστήματος τίτλων προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας (τέλη, μεταβολές, εκπτώσεις, 

ανακλήσεις).  

 
Η πολιτική του ΟΒΙ αποσκοπεί στην συνεχή αναβάθμιση των συνθηκών  ποιότητας των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και της λειτουργίας του Οργανισμού, δημιουργώντας έτσι, τις ευρύτερες 

δυνατές προοπτικές βελτίωσης και ανάπτυξης του Συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη χώρα 

μας. 

 

                                                    ΤΟ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΒΙ 

 

               Πρόεδρος ΔΣ                                                                               Αντιπρόεδρος ΔΣ 

   

             Χρόνης Δημήτριος                                                                 Βλασσόπουλος Παντελεήμων 

 

                   

                   Μέλος  ΔΣ                                                                                   Μέλος ΔΣ 

 

                Βρίκος Χρήστος                                                                       Κατσογιάννης  Ιωάννης 

 

 

                    Μέλος  ΔΣ                                                                                       Μέλος  ΔΣ 

                    

                 Γεωργιάδης Δημήτριος                                                          Πυργιώτης Λάμπρος 

 

                       Μέλος  ΔΣ                                                                                  Μέλος ΔΣ 

 

                     Στάϊκου Δήμητρα                                                                  Δαβίλλα Βασιλική  
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           Μέλος ΔΣ 

 

       Καμίτσης Μιχαήλ                     
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Β. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη  

 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 
της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική του επίδοση και τις ταμειακές του 
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2015. Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Οργανισμός δεν έχει 
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη 
υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την 
εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου 
Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με 
επιφύλαξη. 
 
Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 25 επί των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται 
η ένταξη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της 
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ΕΛΣΤΑΤ και η επικύρωση της ένταξης αυτής με την απόφαση του ΣτΕ 2966/2017, καθώς και η 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4409/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 
του Ν.4811/2021(ΦΕΚ Α’108) περί αναζήτησης των αποδοχών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο 
προσωπικό από 29/7/2016 και εφεξής. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το 
θέμα αυτό. 
 

 

Άλλο Θέμα 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για την προηγούμενη χρήση 
που έληξε την 31/12/2014 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε στις 20/3/2018 έκθεση ελέγχου με «Γνώμη με επιφύλαξη και με Έμφαση 
θέματος». 
 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει τον Οργανισμό ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος 
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές 
καταστάσεις.  
 

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
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σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού. 
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Οργανισμού να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 
ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα ο 
Οργανισμός να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί  με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2015. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον Οργανισμό Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 
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Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021 
 
 
 
 
 
Απόστολος Πολύζος  
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14491  
  
ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global  
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα  
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125  
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
  

Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 

Ενεργητικό    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Ενσώματα πάγια 4 8.627.097,57 7.758.240,43 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 31.849,97 41.070,14 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 6 3.885,54 3.885,54 

  8.662.833,08 7.803.196,11 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπές απαιτήσεις 7 216.794,95 146.690,20 

Προκαταβολές 8 18.515,69 26.321,38 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 7.781.827,90 5.809.566,91 

  8.017.138,54 5.982.578,49 

Σύνολο Ενεργητικού  16.679.971,62 13.785.774,60 

       

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις    

Ίδια Κεφάλαια    

Αποθεματικά 10 7.276.403,24 5.117.682,98 

Αποτελέσματα εις νέον 11 6.739.900,55 5.746.771,71 

  14.016.303,79 10.864.454,69 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 12 977.956,69 1.147.975,93 

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων 13 0,00 117.631,77 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 29,24 405,79 

  977.985,93 1.266.013,49 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 1.685.681,90 1.655.306,42 

  1.685.681,90 1.655.306,42 

Σύνολο Υποχρεώσεων  2.663.667,83 2.921.319,91 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  16.679.971,62 13.785.774,60 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 20 έως και τη σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
 Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 16 6.241.326,39 6.231.022,22 

Λοιπά Έσοδα 17 631.737,85 208.836,75 

Σύνολο Εσόδων  6.873.064,24 6.439.858,97 

Παροχές σε εργαζόμενους 18 (3.595.851,32) (3.858.497,23) 

Αποσβέσεις 19 (162.258,04) (162.597,95) 

Λοιπά Έξοδα 20 (1.010.297,11) (1.071.730,02) 

Σύνολο Εξόδων 
 

(4.768.406,47) (5.092.825,20) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 85.470,57 108.729,15 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (4.944,74) (33.375,82) 

Κέρδη προ φόρων 
 

2.185.183,60 1.422.387,10 

Φόρος εισοδήματος  (26.463,34) (26.933,18) 

Κέρδη μετά από φόρους  2.158.720,26 1.395.453,92 
 

 
  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα    

    

Λοιπά έσοδα  993.128,84 (192.229,00) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  993.128,84 (192.229,00) 

Συγκεντρωτικά Κέρδη μετά από φόρους  3.151.849,10 1.203.224,92 

    

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 20 έως και τη σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
 Έκτακτα 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 

 

Σύνολο 
     

Υπόλοιπο την 1/1/2014 177.697,10 3.736.760,96 5.746.771,71 9.661.229,77 
     

Κέρδη χρήσης  0,00  1.395.453,92  0,00  1.395.453,92  

Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα) 0,00 (192.229,00) 0,00 (192.229,00) 

Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0,00 1.203.224,92 0,00 1.203.224,92 
     

Σύνολο 31/12/2014 177.697,10 4.939.985,88 5.746.771,71 10.864.454,69 

        

Υπόλοιπο την 1/1/2015 177.697,10 4.939.985,88 5.746.771,71 10.864.454,69 
     

Κέρδη χρήσης  0,00  2.158.720,26  0,00  2.158.720,26 

Λοιπά Έσοδα 0,00 0,00 993.128,84 993.128,84 

Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0,00 2.158.720,26 993.128,84 3.151.849,10 
     

Σύνολο 31/12/2015 177.697,10 7.098.706,14 6.739.900,55 14.016.303,79 

 

Οι σημειώσεις από τη σελίδα 20 έως και τη σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
  31.12.2015 31.12.2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης προ φόρων  2.185.183,60 1.422.387,10 
Προσαρμογές για:    
Αποσβέσεις  162.258,04 162.597,95 
Προβλέψεις  (117.631,77) (36.899,12) 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  0,00 32.738,00 
Έσοδα τόκων  (85.470,57) (108.729,15) 
Έξοδα τόκων  4.944,74 33.375,82 

Σύνολο  2.149.284,04 1.505.470,60 

Μεταβολές κεφαλαίου κινήσεως    
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων  (62.299,06) 294.690,85 
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων  (140.020,31) (234.009,28) 

  (202.319,37) 60.681,57 

    
Σύνολο  1.946.964,67 1.566.152,17 
    
Τόκοι πληρωθέντες  (4.944,74) (2.677,82) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (26.463,34) (15.538,37) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  1.915.556,59 1.547.935,98 

    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (28.766,17)) (31.472,25) 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  85.470,57 108.729,15 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  56.704,40 77.256,90 

    
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
    
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  0,00 0,00 
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα  1.972.260,99 1.625.192,88 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης  5.809.566,91 4.184.374,03 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης  7.781.827,90 5.809.566,91 

 
Οι σημειώσεις από τη σελίδα 20 έως και τη σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Γ.  Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

1.  Γενικές πληροφορίες και φύση δραστηριοτήτων  

1.1.  Ο Οργανισμός και η δραστηριότητα 

O Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) ιδρύθηκε με το Νόμο 1733/1987, είναι νομικό 

πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εποπτεύεται από το Υπουργείο  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Η έδρα του Οργανισμού είναι στον Παράδεισο Αμαρουσίου, οδός Γιάννη Σταυρουλάκη 5. 

Σκοπός του Ο.Β.Ι. είναι η συμβολή στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας με την 

άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: 

• Χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, διπλωμάτων τροποποίησης και πιστοποιητικών 

υποδείγματος χρησιμότητας, καθώς και γνωμοδότηση κατά το άρθρο 13, για τις μη συμβατικές 

άδειες εκμετάλλευσης, 

• Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. 

• Συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς άλλων χωρών, με διεθνείς οργανισμούς, με ερευνητικούς 

και τεχνολογικούς φορείς της χώρας καθώς και σύνδεση του με οργανισμούς και τράπεζες 

πληροφοριών. 

• Προετοιμασία και έλεγχος της εφαρμογής των διεθνών συνθηκών σε θέματα διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και μεταφοράς τεχνολογίας. 

• Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων 

υπουργών. 

• Παροχή συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες και τεχνογνωσίες, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού για τα απόρρητα μητρώα, αρχεία και βιβλία. 

• Παρακολούθηση και απογραφή της χρήσης ευρεσιτεχνιών, καινοτομιών και μεταφερόμενης 

τεχνολογίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

• Ταξινόμηση ευρεσιτεχνιών και συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας κατά κατηγορίες χρήσης, 

λαμβανομένων υπόψη και των διεθνώς ισχυόντων κριτηρίων. 

 

1.2. Διοίκηση του Οργανισμού 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός 

Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και υπό την εποπτεία του λειτουργούν οι 

Διευθύνσεις, τα τμήματα και οι υπηρεσιακές μονάδες. 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 22.5.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 642/24.12.2013) 
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Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος Πρόεδρος ΔΣ 

Θεόδωρος Λύτρας Αντιπρόεδρος 

Ευάγγελος Καραβάς Μέλος ΔΣ 

Νικόλαος Λυμπέρης Μέλος ΔΣ 

Σοφία Φλώρους Μέλος ΔΣ 

Θεόδωρος Παλυβός1 Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Παπαναστασίου2 Μέλος ΔΣ 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 22.5.2015 μέχρι 09.11.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 365/22.05.2015) 

Κυριάκος Μακαρώνας Πρόεδρος ΔΣ 

Πάρις Χρυσός3 Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Γεώργιος Φρυσαλάκης  Μέλος ΔΣ 

Βασίλειος Λαμπρόπουλος  Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Γκιθώνας  Μέλος ΔΣ 

Σάββας Τσουτσάνης  Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου  Μέλος ΔΣ 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 09.11.2015 μέχρι 05.04.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 800/09.11.2015) 

Πρόδρομος Τσιάβος Πρόεδρος ΔΣ 

Πάρις Χρυσός3 Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Γεώργιος Φρυσαλάκης  Μέλος ΔΣ 

Εμμανουήλ Σκουλάς  Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Παπανικολάου Μέλος ΔΣ 

Σάββας Τσουτσάνης  Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου  Μέλος ΔΣ   

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 09.11.2015 μέχρι 05.04.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 180/20.04.2017) 

Πρόδρομος Τσιάβος Πρόεδρος ΔΣ 

Άγγελος Τσακανίκας Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Γεώργιος Φρυσαλάκης  Μέλος ΔΣ 

 

1  Ο κ. Παλυβός με την από 05.04.2014 (Α.Π. ΟΒΙ:2140/ΓΔ/299) επιστολή του στον Υπουργό Ανάπτυξης υπέβαλε 
την παραίτησή του. 

2  Ο κ. Παπαναστασίου με την από 08.07.2014 (Α.Π. ΟΒΙ: 4147/ΓΔ/593) επιστολή του στον Υπουργό Ανάπτυξης 
υπέβαλε την παραίτησή του. 

3  Ο κ. Π. Χρυσός με την από 17.10.2016 (Α.Π. ΟΒΙ: ΚΠ/5753/ΓΔ/1221) επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 
22 

Εμμανουήλ Σκουλάς  Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Παπανικολάου Μέλος ΔΣ 

Σάββας Τσουτσάνης  Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου  Μέλος ΔΣ 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 24.01.2018 έως 16.10.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 32/24.01.2018) 

Πρόδρομος Τσιάβος Πρόεδρος ΔΣ 

Άγγελος Τσακανίκας Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Γεώργιος Φρυσαλάκης  Μέλος ΔΣ 

Εμμανουήλ Σκουλάς  Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Παπανικολάου Μέλος ΔΣ 

Λάμπρος Πυργιώτης  Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου  Μέλος ΔΣ 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 16.10.2019 έως σήμερα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 860/16.10.2019) 

Δημήτριος Χρόνης                            Πρόεδρος ΔΣ 

Παντελεήμων Βλασσόπουλος        Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Χρήστος Βρίκος                                 Μέλος ΔΣ 

Ιωάννης Κατσογιάννης                     Μέλος ΔΣ 

Δημήτριος Γεωργιάδης                    Μέλος ΔΣ 

Λάμπρος Πυργιώτης                         Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου                              Μέλος ΔΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε με την απόφαση με αριθμό Φ. 13.1/14432/856 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 

642/24.12.2013) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η θητεία είναι 

τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης. Με την απόφαση με αριθμό 

48968/61/Φ.46 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 365/22.05.2015) του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίστηκε η λήξη της 

θητείας του προηγούμενου ΔΣ και διορίστηκε νέα σύνθεση του ΔΣ του ΟΒΙ, με νέα τετραετή θητεία. Η 

εν λόγω απόφαση τροποποιήθηκε με την απόφαση με αριθμό 113223 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 800/09.11.2015) του 

Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών και 

αντικαταστάθηκαν τόσο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κυριάκος Μακαρώνας από τον κ. 

Πρόδρομο Τσιαβό, όσο και τα μέλη Βασίλειος Λαμπρόπουλος από τον Εμμανουήλ Σκουλά και ο 

Γεώργιος Γκιθώνας από τον Γεώργιο Παπανικολάου. Με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 180/20.04.2017 αντικαθίσταται ο 

κ. Π. Χρυσός από τον κ. Α. Τσακανίκα. Με τις 1168/17 και 1169/17 αποφάσεις του ΣτΕ ακυρώνεται η υπ' 
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αριθμ. 113223/06.11.2015 (ΥΟΔΔ800) κοινή υπουργική απόφαση. Με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 436/07.09.2017 

ορίζονται εκ νέου και με αναδρομική ισχύ οι κ.κ. Τσιαβός και Σκουλάς. Με το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 22/24.01.2018 

ορίζεται η νέα σύνθεση του ΔΣ με τετραετή θητεία. 

Δια της με αριθμό 101101/08.10.2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί Αποδοχής παραιτήσεων και διορισμού 

νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ./860/16.10.2019): 

Α. Έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Πρόδρομου Τσιαβού του Κωνσταντίνου, δικηγόρου Αθηνών, με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 164236, από τη θέση 

του  Προέδρου, 

2. Άγγελου Τσακανίκα του Πολυνίκη, επίκουρου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 647935, από τη θέση του Αντιπροέδρου, 

3. Γεώργιου Φρυσαλάκη του Ευαγγέλου, εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, με Α.Δ.Τ.: Φ 076442, από τη θέση του μέλους, 

4. Εμμανουήλ Σκουλά του Γεωργίου, εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 

Α.Δ.Τ.: ΑΖ 048249, από τη θέση του μέλους, 

5. Γεώργιος Παπανικολάου του Νικολάου, στελέχους της βιομηχανίας, με Α.Δ.Τ.: Τ 064035, από τη 

θέση του μέλους. 

Β. Διορίστηκαν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι: 

1. Χρόνης Δημήτριος του Νικολάου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με 

Α.Δ.Τ.: ΑΚ 938914, ως Πρόεδρος. 

2. Βλασσόπουλος Παντελεήμων του Ευσταθίου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, με Α.Δ.Τ.: ΑΗ 611166, ως Αντιπρόεδρος. 

3. Βρίκος Χρήστος του Ευαγγέλου, νομικός, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 816114, ως μέλος. 

4. Κατσογιάννης Ιωάννης του Αναστασίου, επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 222331, ως 

μέλος. 

5. Γεωργιάδης Δημήτριος του Μιχαήλ, στέλεχος της βιομηχανίας, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 903593, ως μέλος. 
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Ήδη δια του άρθρου 44 του Νόμου 4811/2021 τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 1733/1987), και από 

επταμελές όργανο διοίκησης έγινε εννεαμελές. 

Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η με αριθμό 92257/18.08.2021 Κοινή 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί 

Διορισμού 2 επιπλέον νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Β.Ι.) (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 730/07.09.2021) ως εξής: 

α) Βασιλική Δαβίλλα του Αριστείδη, με ΑΔΤ: ΑΑ 767068, νομικός εξειδικευμένη σε θέματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ως μέλος, και  

β) Μιχαήλ Καμίτσης του Ηλία, με ΑΔΤ: ΑΑ 061040, οικονομολόγος, ως μέλος. 

 

Κατά τα λοιπά, συμπεριλαμβανόμενης της θητείας του Δ.Σ. του Ο.Β.Ι., ισχύει η υπ’ αρ. 

7684/22.01.2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 

32), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 101101/8.10.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 860). 

 

Γενικός Διευθυντής 
από 04.03.2013 έως 24.06.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 88/04.03.2013):  
 
Ζαράγκας Ιωάννης 
 

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διορίστηκε με την απόφαση Φ. 13.1/2970/208 (ΦΕΚ 

88/4.3.2013)  του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η 

θητεία είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης. 

 

Γενικός Διευθυντής 
από 25.06.2015 έως 07.08.2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 454/25.06.2015, υπ’ αριθ. πρωτ. 65274/20.06.2019 
έγγραφο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης):  
 
Καπλάνης Ιωάννης 
 

Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού διορίστηκε με την απόφαση Αριθμό Φ. 46/Οικ. 46852/56 (ΦΕΚ 

454/25.6.2015) του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την 

παραίτηση του κ. Ζαράγκα από τη θέση του. Η θητεία είναι τετραετής και αρχίζει από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της Απόφασης. Δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 65274/20.06.2019 εγγράφου του Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  παρατάθηκε αυτοδίκαια η θητεία του Γενικού 

Διευθυντή. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή κου Ιωάννη Καπλάνη, η οποία έληγε την 25η Ιουνίου 2019 
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και παρατάθηκε αυτοδικαίως δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016, έληξε την 

7η Αυγούστου 2019, ημερομηνία καταργήσεως της διατάξεως του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016. 

 

Γενικός Διευθυντής 
από 23.09.2019 έως σήμερα (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 774/23.09.2019):  
 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 
 

Δυνάμει της από 23.09.2019 και με αριθμό 92947/18.09.2019 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό 774/23.09.2019 (Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών 

Θέσεων & Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου & Ευρύτερου  Δημοσίου Τομέα), ο κος 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Γεωργίου διορίστηκε στη θέση του Γενικού Διευθυντή του 

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) για τέσσερα (4) έτη, της θητείας αρχομένης την 23 

Σεπτεμβρίου 2019. 

Ο κος Παναγιώτης Κανελλόπουλος από την 23.09.2019 και δυνάμει της ως άνω Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκπροσωπεί δικαστικά κι εξώδικα τον Οργανισμό, ασκώντας 

όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου αρμοδιότητες. 

 

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και 

 βασικές λογιστικές αρχές 

2.1.  Σημείωση συμμόρφωσης και Βάση Παρουσίασης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) 

καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους που έχουν εκδοθεί από τη Μόνιμη Επιτροπή 

Διερμηνειών, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται υποχρεωτικά 

για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015 . 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, με 

εξαίρεση τα οικόπεδα και κτίρια, που αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους την ημερομηνία μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ, η οποία και χρησιμοποιήθηκε ως τεκμαρτό κόστος και την αρχή της συνέχισης της 

λειτουργίας του Οργανισμού. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ. 

 

2.2. Μεταβολές σε Λογιστικές Αρχές και Γνωστοποιήσεις 
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Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2015 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Ο Οργανισμός  

όπου είχε εφαρμογή, χρησιμοποίησε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  ΔΠΧΑ ή να 

εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την 

προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική 

οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται 

από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ.  

 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική 

αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού συμφωνίας. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.  

 

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που 

ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν  

και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 
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«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων 

σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή 

εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν  εφαρμοστεί 

νωρίτερα από τον Οργανισμό 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Ο Οργανισμός δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω 

πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 

υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, 

αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την1 Φεβρουαρίου 2015. 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 

ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 

αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό 

μοντέλο για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών 

ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο 

της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει 

σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Ο Οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 
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επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 

υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 

οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση 

από το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 

συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων 

λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των 

ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των 

λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν 

έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και 

ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και 

απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο 

κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το 

ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΛΠ 7 (Τροποποίηση) «Κατάσταση Ταμειακών Ροών»: Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων» 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την 29.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 βάσει της οποίας μία εταιρία καλείται να παρέχει 

γνωστοποιήσεις οι οποίες βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις 

μεταβολές εκείνων των υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην κατάσταση ταμειακών ροών. Οι μεταβολές που θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να είναι ταμειακές, περιλαμβάνουν  τις μεταβολές 

από ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, τις μεταβολές που απορρέουν από την 

απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή άλλων εταιριών, τις μεταβολές από συναλλαγματικές 

διαφορές, τις μεταβολές της εύλογης αξίας και λοιπές μεταβολές. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να επηρεάσει τον Οργανισμό. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες» 

Την 19.1.2016 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με 

την οποία αποσαφήνισε ότι: 

•    Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες χρεωστικών μέσων, τα οποία αποτιμώνται για λογιστικούς 

σκοπούς στην εύλογη αξία και για φορολογικούς σκοπούς στο κόστος, δύνανται να οδηγήσουν σε 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές ανεξάρτητα με το αν ο κάτοχός τους πρόκειται να ανακτήσει την αξία 

των στοιχείων μέσω της πώλησης ή της χρήσης τους. 

•    Η ανακτησιμότητα μίας αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε συνδυασμό με τις 

λοιπές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο φορολογικός νόμος 

περιορίζει το συμψηφισμό συγκεκριμένων φορολογητέων ζημιών με συγκεκριμένες κατηγορίες 

εισοδήματος, οι σχετικές εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα πρέπει να εξετάζονται μόνο σε 

συνδυασμό με άλλες εκπεστέες προσωρινές διαφορές της ίδιας κατηγορίας. 

•    Κατά τον έλεγχο ανακτησιμότητας των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, συγκρίνονται οι 

εκπεστέες φορολογικές διαφορές με τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 

οι εκπτώσεις φόρου που προέρχονται από την αντιστροφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1.1.2017 και 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 

«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, 

είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση 

(είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια 

συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των εξαιρέσεων 

ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 για 

θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για τις Εταιρείες 

Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013, 

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Ο Οργανισμός 

εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις, εκτός εάν αναφέρεται κατωτέρω διαφορετικά. 

 

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που προηγουμένως 

ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  
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Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο 

ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

 

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 

κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 

συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα 

περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται στον 

επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται 

η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή 

της καθαρής λογιστικής αξίας.  

 

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» 

στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα 

συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.  

 

Δ.Λ.Π. 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 

καθαρής λογιστικής αξίας.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των κατωτέρω τροποποιήσεων στις Οικονομικές Καταστάσεις του.  
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ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή διανομή 

στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία συνέχιση του 

αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία 

ταξινόμησής. 

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να 

αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει 

αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι με 

βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.  

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με 

παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου 

συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). Διευκρινίζεται 

επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη 

διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η 

ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 
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ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν ότι η 

σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η συμπερίληψη σε 

αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των γνωστοποιήσεων. 

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν την 

επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες 

στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές  μεθόδους απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται 

λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη 

εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης στις 

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει σε μία 

οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των επενδύσεων της 

σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές καταστάσεις. Αυτό συνιστά 

επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 
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ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης 

μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 

 

2.3.  Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε εκτιμήσεις και 

παραδοχές που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται κατά τις χρήσεις αναφοράς. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. Οι σημαντικότερες 

κρίσεις και εκτιμήσεις αναφορικά με γεγονότα των οποίων η εξέλιξη θα μπορούσε να μεταβάλει 

ουσιωδώς τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο είναι τα 

εξής: 

Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Για την κλειόμενη χρήση, ο Οργανισμός προέβη σε εκτίμηση του ακινήτου στην εύλογη αξία. Ο 

προσδιορισμός των εύλογων αξιών των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων απαιτεί τη 

διενέργεια εκτιμήσεων, παραδοχών και κρίσεων αναφορικά με την κυριότητα, αξία εν χρήσει καθώς 

και την ύπαρξη τυχόν οικονομικής, λειτουργικής και φυσικής απαξίωσης των ενσώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπλέον, η Διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με τη συνολική και εναπομείνουσα ωφέλιμη 

ζωή των αποσβέσιμων παγίων οι οποίες υπόκεινται σε περιοδική επανεξέταση. Οι συνολικές ωφέλιμες 

ζωές όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί περιλαμβάνονται στην επόμενη Σημείωση 2.4. 

 

Απομείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ο Οργανισμός εκτιμά, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των 

μακροπρόθεσμων περιουσιακών του στοιχείων. Ο προσδιορισμός ύπαρξης ενδείξεων απομείωσης 

απαιτεί από τη Διοίκηση να προβεί σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις αναφορικά με εξωτερικούς 

και εσωτερικούς παράγοντες, τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την ανακτησιμότητα των 
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περιουσιακών στοιχείων καθώς και κρίσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

Προβλέψεις για κινδύνους 

Ο Οργανισμός σχηματίζει προβλέψεις για κινδύνους που αφορούν σε αγωγές τρίτων κατά του 

Οργανισμού και για των οποίων η έκβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε εκροή πόρων για το διακανονισμό 

τους. Η πρόβλεψη σχηματίζεται με βάση το αγώγιμο ποσό και την πιθανότητα έκβασης της δικαστικής 

διαμάχης. 

 

2.4. Βασικές Λογιστικές Αρχές Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ο Οργανισμός εφαρμόζοντας τις διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α 1, επέλεξε κατά την ημερομηνία μετάβασης στα 

Δ.Π.Χ.Α, να αναπροσαρμόσει το γήπεδο και το κτίριο, στην εύλογη αξία του και χρησιμοποίησε την αξία 

αυτή ως τεκμαρτό κόστος. Η αναπροσαρμογή της αξίας γηπέδου και κτιρίου, διενεργήθηκε με 

αναγνωρισμένες τεχνικές αποτίμησης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι αναπροσαρμοσμένες αξίες 

αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία μετάβασης. Η υπεραξία που 

προέκυψε από την αποτίμηση καταχωρήθηκε στα «Αποτελέσματα εις νέον». 

Τα μεταφορικά μέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 

μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε προσαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 

ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη σχετιζόμενα με το πάγιο να 

εισρεύσουν στον Οργανισμό και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. Τα οικόπεδα 

δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους και ειδικότερα: 

 
Κατηγορία Διάρκεια Ωφέλιμης ζωής (έτη) 

Κτίριο 30  

Μεταφορικά Μέσα 5-10 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 5-10 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 

κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
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Λογισμικό 

Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων. Το κόστος των 

αδειών για τη χρήση λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 

 

Απομείωση Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο Οργανισμός σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, εκτιμά την ύπαρξη ή μη ενδείξεων απομείωσης των 

περιουσιακών του στοιχείων. Σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις, υπολογίζει το ανακτήσιμο ποσό 

του περιουσιακού στοιχείου. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζεται ως η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η 

ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν το 

περιουσιακό στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές 

άλλων περιουσιακών στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει 

απομειωθεί και προσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία λόγω χρήσης 

υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα 

προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο αντανακλά τρέχουσες εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του 

χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Η εύλογη αξία 

πώλησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων πώλησης) προσδιορίζεται βάσει της, κατά περίπτωση, 

εφαρμογής ενός μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης από συνεχιζόμενη λειτουργία 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης, εκτός εάν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 

αποτιμάται σε εύλογες αξίες, οπότε η ζημία απομείωσης αντιμετωπίζεται ως μείωση της ήδη 

αναγνωρισμένης υπεραξίας. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται το κατά πόσο ζημίες 

απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν μειωθεί. Εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του περιουσιακού 

στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν, αντιλογίζονται μόνο σε 

περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του 

ανακτήσιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης. Το αυξημένο υπόλοιπο 

του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης, δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η ζημία απομείωσης 

δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης εκτός εάν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, 

οπότε ο αντιλογισμός αντιμετωπίζεται ως αύξηση της ήδη αναγνωρισμένης υπεραξίας. Μετά τον 
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αντιλογισμό αυτό, οι αποσβέσεις του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζονται έτσι 

ώστε το αναθεωρημένο υπόλοιπο (μείον την υπολειμματική αξία) να επιμεριστεί ισόποσα σε 

μελλοντικές περιόδους βάσει της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 

Η Εύλογη αξία ενός στοιχείου αποτελεί το τίμημα που θα εισπράττεται για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία κανονική 

συναλλαγή και μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η συναλλαγή της πώλησης του 

περιουσιακού στοιχείου ή της μεταφοράς της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε : 

• Στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή 

• Σε περίπτωση απουσίας μιας αρχής αγοράς, στην πιο συμφέρουσα αγορά για το περιουσιακό 

στοιχείο ή την υποχρέωση. 

Η κύρια ή η πλέον συμφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιμη στον Οργανισμό. Η εύλογη αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης επιμετράται με βάσει όλων των υποθέσεων που οι 

συμμετέχοντες στην αγορά χρησιμοποιούν κατά την αξιολόγηση ενός περιουσιακού στοιχείου του 

ενεργητικού ή του παθητικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά ενεργούν με 

κριτήριο το οικονομικό συμφέρον τους. 

Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου λαμβάνει 

υπόψη την ικανότητα των συμμετεχόντων στην αγορά να δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη από τη 

χρήση του περιουσιακού στοιχείου στην υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ή την πώληση του σε 

άλλο συμμετέχοντα στην αγορά που θα χρησιμοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο για την υψηλότερη 

και καλύτερη χρήση. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τεχνικές εκτίμησης που αρμόζουν στις περιστάσεις 

και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα και επαρκή στοιχεία για τη μέτρηση της εύλογης αξίας, 

μεγιστοποιώντας την χρήση των σχετικών παρατηρήσιμων εισροών και ελαχιστοποιώντας την χρήση 

των μη παρατηρήσιμων εισροών. 

Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού για τα οποία η εύλογη αξία επιμετρήθηκε ή 

γνωστοποιήθηκε στις οικονομικές καταστάσεις κατηγοριοποιούνται εντός της ιεραρχίας της εύλογης 

αξίας, με βάση το χαμηλότερο επίπεδο εισόδου που είναι σημαντική για την επιμέτρηση της εύλογης 

αξίας στο σύνολο της, όπως περιγράφεται ως εξής: 

• Επίπεδο 1 - Εισηγμένες (μη προσαρμοσμένες) τιμές της αγοράς σε ενεργές αγορές για όμοια 

περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις 

• Επίπεδο 2 - τεχνικές αποτίμησης, για τις οποίες η χαμηλότερη εισροή που είναι σημαντική για την' 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμη 
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• Επίπεδο 3 - τεχνικές αποτίμησης, για τις οποίες η χαμηλότερο εισροή που είναι σημαντική για την 

επιμέτρηση της εύλογης αξίας είναι μη παρατηρήσιμη 

Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, σε 

τακτική βάση, ο Οργανισμός καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της 

ιεραρχίας με την εκ νέου αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση (με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερου 

επιπέδου που είναι σημαντικά για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ως σύνολο) στο τέλος της κάθε 

περιόδου αναφοράς. 

Ο Οργανισμός καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες τόσο για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, 

όπως και για περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς διανομή στις διακοπείσες δραστηριότητες. 

Εξωτερικοί εκτιμητές συμμετέχουν στην αποτίμηση των σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, του 

Οργανισμού όπως το ακίνητο. 

Η συμμετοχή των εξωτερικών εκτιμητών αποφασίζεται όταν απαιτείται από τον Οργανισμό. Τα 

κριτήρια επιλογής περιλαμβάνουν τη γνώση της αγοράς, τη φήμη, την ανεξαρτησία και την ακολουθία 

των επαγγελματικών προτύπων. 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Οργανισμός αναλύει τις μεταβολές στις αξίες των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων που υπόκεινται σε επαναεπιμέτρηση και επανεκτίμηση σύμφωνα με τις 

λογιστικές πολιτικές του Οργανισμού. Για την ανάλυση αυτή, η διοίκηση επαληθεύει τις μεγάλες 

εισροές που εφαρμόστηκαν στην τελευταία αποτίμηση, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό αποτίμησης με συμβάσεις και άλλα σχετικά έγγραφα. Για το 

σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, ο Οργανισμός προσδιορίζει τις κατηγορίες των 

περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με βάση τη φύση, τα χαρακτηριστικά 

και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας της 

εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω. 

 

 

Δάνεια και Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών 

απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ 

της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών 

ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως 

έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 

προθεσμίας, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού 

ρίσκου. 

 

Αποθεματικά 

Το ετήσιο πλεόνασμα/έλλειμμα που προκύπτει από την κύρια δραστηριότητα του Ο.Β.Ι, εγγράφεται 

στο κεφάλαιο των αφορολόγητων αποθεματικών. 

Στα έκτακτα αποθεματικά έχουν καταχωρηθεί φορολογημένα πλεονάσματα που προέκυψαν από 

λοιπές δραστηριότητες του Οργανισμού (έσοδα από ενοίκια). 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Ο Ο.Β.Ι ως νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαλλάσσεται από το 

φόρο εισοδήματος με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης 

κεφαλαίου. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αφορά σε φόρο τόκων καταθέσεων. Συνεπώς, δεν 

προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. 

 

Παροχές στο προσωπικό 

α) Βραχύχρονες παροχές 

Οι βραχύχρονες παροχές προς το προσωπικό, σε χρήμα και σε είδος (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές και 

λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού), καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες. 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία καταχωρούνται ως υποχρέωση στον Ισολογισμό και 

αφορούν στην πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού, η οποία υπολογίζεται στην παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης, με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής 

ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 

και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστούμενης 

Μονάδος (Projected Unit Credit Method). 

γ) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς 

Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση 

του Οργανισμού σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον 

ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών 

στα Ταμεία. Η πληρωτέα εισφορά από τον Οργανισμό σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 
40 

αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι 

δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης 

δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την 

ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. 

 

Επιχορηγήσεις 

Οι επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της 

αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του παθητικού, ως έσοδα επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται στα 

έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που εξοφλούνται κανονικά, αναγνωρίζονται στο 

κόστος που ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

 

Αναγνώριση εσόδων 

α) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν ο Οργανισμός παραδίδει την υπηρεσία στους 

δικαιούχους, αυτή γίνεται αποδεκτή από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισμένη, 

β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται αναλογικά με βάση το χρόνο και με τη χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 

ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 

ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο και κατανέμει την έκπτωση σαν έσοδο από 

τόκους. 

 

3. Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (τέλη) εισπράττονται τοις μετρητοίς και ως εκ τούτου ο Οργανισμός 

έχει μηδενικό πιστωτικό κίνδυνο. 

β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της επάρκειας των ταμειακών 

διαθεσίμων. 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Ο Οργανισμός δεν έχει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων. 

 

3.2. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Τα ποσά που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις 

προκαταβολές και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες τους 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

Γήπεδα Κτίρια 

Μεταφορικά 

Μέσα 

Λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολο 

Αξία Κτήσης      

Υπόλοιπο 1/1/2014 2.727.874,74 6.838.996,17 39.658,00 1.859.363,67 11.465.892,58 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 31.472,25 31.472,25 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Υπόλοιπο 31/12/2014 2.727.874,74 6.838.996,17 39.658,00 1.890.835,92 11.497.364,83 

       

Υπόλοιπο 1/1/2015 2.727.874,74 6.838.996,17 39.658,00 1.890.835,92 11.497.364,83 

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 28.704,09 28.704,09 

Διαφορές λόγω εκτίμησης 

στην εύλογη αξία 520.715,26 667.384,50 0,00 0,00 1.188.099,76 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 (23.861,64) (23.861,64) 

Υπόλοιπο 31/12/2015 3.248.590,00 7.506.380,67 39.658,00 1.895.678,37 12.690.307,04 

      

Αποσβέσεις      

Υπόλοιπο 1/1/2014 0,00 1.724.396,91 39.657,98 1.822.958,52 3.587.013,41 

Προσθήκες 0,00 136.779,92 0,00 15.331,07 152.110,99 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2014 0,00 1.861.176,83 39.657,98 1.838.289,59 3.739.124,40 

      

Υπόλοιπο 1/1/2015 0,00 1.861.176,83 39.657,98 1.838.289,59 3.739.124,40 

Προσθήκες 0,00 136.779,92 0,00 16.257,95 153.037,87 

Διαφορές λόγω εκτίμησης 

στην εύλογη αξία  194.970,92 0,00 0,00 194.970,92 

Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 (23.923,72) (23.923,72) 

Υπόλοιπο 31/12/2015 0,00 2.192.927,67 39.657,98 1.830.623,82 4.063.209,47 

      

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2014 2.727.874,74 4.977.819,34 0,02 52.546,33 7.758.240,43 

Αναπόσβεστη αξία 

31/12/2015 3.248.590,00 5.313.453,00 0,02 65.054,55 8.627.097,57 

 

Το Δεκέμβριο 2019,  πραγματοποιήθηκε μελέτη εκτίμησης της εύλογης αξίας του ιδιόκτητου ακινήτου 

του Οργανισμού, την οποία υπογράφει ανεξάρτητος εξωτερικός εκτιμητής. Σύμφωνα με την έκθεση 

εκτίμησης, κατά την 31/12/2015, η αξία του ακινήτου (οικοπέδου και κτιρίου) διαμορφώθηκε σε 

€8.562.043,00. 

 

Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή λοιπές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης 

περιουσίας του Οργανισμού. Επίσης, κανένα στοιχείο των γηπέδων, κτιρίων, μεταφορικών μέσων και 

λοιπού εξοπλισμού δεν έχει δεσμευθεί ως εγγύηση έναντι υποχρεώσεων. 
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5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 Λογισμικά 

Προγράμματα 

Αξία Κτήσης  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 2.313.724,03 

Προσθήκες 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.313.724,03 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 2.313.724,03 

Προσθήκες 0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 2.313.724,03 

  

Αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 2.262.166,93 

Προσθήκες 10.486,96 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.272.653,89 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 2.272.653,89 

Προσθήκες 9.220,17 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 2.281.874,06 

  

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 41.070,14 

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2015 31.849,97 

  

 

 

 

6. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται εγγυήσεις για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ. 

 

 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες εξωτερικού 134.079,85 178.606,48 

Χρεώστες διάφοροι 2.398,69 10.558,59 

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 36.142,60 36.766,16 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 
44 

Προκαταβολές προσωπικού                                                                                                                                                                3.321,46        6.085,50 

Δάνεια προσωπικού 81.124,35 0,00 

Απαιτήσεις από ελληνικό δημόσιο 12.376,89 0,00 

Έσοδα εισπρακτέα 43.033,11 10.355,47 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (95.682,00) (95.682,00) 

Σύνολο 216.794,95 146.690,20 

 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις παραπάνω 

απαιτήσεις. 

 
 

8. Προκαταβολές 

Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού 13.921,74 11.782,59 

Έξοδα επομένων χρήσεων (συνδρομές, ασφάλιστρα) 4.593,95 14.538,79 

Σύνολο 18.515,69 26.321,38 

 

9. Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Ταμείο 6.640,11 6.918,76 

Καταθέσεις όψεως 4.532.218,58 654.332,21 

Καταθέσεις προθεσμίας 3.241.447,02 5.146.164,07 

Καταθέσεις ταμιευτηρίου        1.522,19        2.151,87 

Σύνολο 7.781.827,90 5.809.566,91 

 
Οι καταθέσεις προθεσμίας είναι διάρκειας μέχρι τρεις μήνες, με σταθερό επιτόκιο μέχρι τη λήξη τους. 

Τα έσοδα από τόκους καταθέσεων λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο του δεδουλευμένου και ανήλθαν 

σε ευρώ 85.470,57 και 108.729,15 για τις χρήσεις 2015 και 2014 αντίστοιχα. 

 

10. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά του Οργανισμού αναλύονται ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Έκτακτα αποθεματικά 177.697,10 177.697,10 

Αφορολόγητα αποθεματικά αριθμ. 15644/ΕΦΑ/1225 9.878.706,14 7.719.985,88 

Διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης (αρθ.22, ν. 3377/2005) (2.780.000,00) (2.780.000,00) 
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Σύνολο   7.276.403,24   5.117.682,98 

 
Έκτακτα αποθεματικά 

Αφορά το συσσωρευμένο πλεόνασμα φορολογηθέντων εσόδων από ενοίκια, που σχηματίστηκε έως 

31.12.2002. 

Αφορολόγητο αποθεματικό αριθ.15644/ΕΦΑ/1225 

Αφορά το συσσωρευμένο πλεόνασμα / έλλειμμα από τη συνήθη δραστηριότητα του ΟΒΙ. Με βάση την 

απόφαση αριθ.15644/ΕΦΑ/1225 (ΦΕΚ 763/Β/31.12.1987) του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και 

Τεχνολογίας, που ενσωματώθηκε στον Οικονομικό Κανονισμό του ΟΒΙ, το ετήσιο πλεόνασμα / 

έλλειμμα του ΟΒΙ εγγράφεται στο κεφάλαιο των αποθεματικών. 

Διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης (άρθ.22, Ν.3377/2005) 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005), «Ποσά υπερβάλλουσας 

ρευστότητας του ΟΒΙ, μπορεί, αρχής γενομένης από τη χρήση 2004, με απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διατίθενται για την κάλυψη υποχρεώσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης» (Σχετική Υπουργική απόφαση αρ.πρωτ. 15075/25.7.2006). Το συνολικά 

διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης ανέρχεται σε ευρώ 2.780.000,00, όπως είχε διαμορφωθεί την 

31.12.2006. 

 
 

11. Αποτελέσματα Εις Νέον 

Στα αποτελέσματα εις νέον απεικονίζεται η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια του Οργανισμού, τόσο από 

την μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 1.1.2004 όσο και από τις 

μελέτες εκτίμησης της εύλογης αξίας του ακινήτου του Οργανισμού, που πραγματοποιήθηκαν με 

ημερομηνίες αναφοράς 31/12/2013 και 31/12/2015. 

 

Το υπόλοιπο της 31/12/2015 διαμορφώθηκε ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Αποτίμηση των Γηπέδων και Κτιρίων στην εύλογη αξία(1/1/2004) 8.570.800,82 8.570.800,82 

Απομείωση αξίας ακινήτου (31/12/2013) (2.564.386,76) (2.564.386,76) 

Αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου στην εύλογη (31/12/2015) 993.128,84 - 

Αναπροσαρμογή των Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού βάσει 

αναλογιστικής μελέτης 

 

   (259.642,35) 

 

   (259.642,35) 

Σύνολο 6.739.900,55    5.746.771,71 

 

12. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 
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Αναθεώρηση ΔΛΠ 19 

Από 1.1.2013 έχει αλλάξει η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των υποχρεώσεων 

συνταξιοδοτικών παροχών καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

(ΔΛΠ) 19, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Το 

αναθεωρημένο πρότυπο περιέχει τροποποιήσεις οι οποίες εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως 

η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως "μέθοδος περιθωρίου" και της έννοιας της αναμενόμενης 

απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως και απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. 

Τα κονδύλια που αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν έχουν υπολογιστεί με βάση τις σχετικές 

οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές, με την χρήση της αναλογιστικής μέθοδος αποτίμησης των 

εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Στους σχετικούς υπολογισμούς 

έχουν ληφθεί υπόψη τα ποσά της αποζημίωσης συνταξιοδότησης που προβλέπονται από τον νόμο 

2112/20 (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από το Ν.4093/12). 

Οι σχετικές υποχρεώσεις υπολογίζονται στη βάση οικονομικών και αναλογιστικών παραδοχών. Η 

καθαρή δαπάνη του έτους περιλαμβάνεται στις αμοιβές προσωπικού στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

και αφορά την παρούσα αξία, το επιτόκιο υπολογισμού και το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας. Τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες καταχωρούνται πλέον στη κατάσταση συνολικού εισοδήματος βάση του 

αναθεωρημένου ΔΛΠ 19. Η υποχρέωση λόγω παροχών μετά τη συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτείται. 

Τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 καθώς 

και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 έχουν ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 1.147.975,93 963.486,07 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (16.424,06) (71.175,14) 

Μεταβολές στη χρήση που αναγνωρίσθηκαν στα 

 αποτελέσματα της χρήσης  

(153.595,18) 63.436,00 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας/(κέρδους) 0,00    192.229,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 977.956,69 1.147.975,93 

 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης 31.12.2015 31.12.2014 
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Προεξοφλητικό επιτόκιο 2% 1,5% 

Πληθωρισμός 1,7% 1,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3% 1,5% 

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 0,0% 0,0% 

Μέση σταθμική διάρκεια υποχρεώσεων 12,39 13,23 

   

 

13. Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων 

Στην κλειόμενη χρήση, οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως εργασιακές 

διαφορές, μηδένισαν καθώς δεν υφίσταται κατά την 31/12/2015 ο λόγος σχηματισμού τους. 

 31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο έναρξης 117.631,77 220.045,66 

Επιπλέον πρόβλεψη στη χρήση 0,00 0,00 

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (117.631,77) (102.413,89) 

Σύνολο    0,00    117.631,77 
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14. Λοιπές Υποχρεώσεις 

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγηθέντων παγίων. Συγκεκριμένα: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 14.596,71 14.596,71 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (14.567,47) (14.190,92) 

Σύνολο         29,24         405,79 

 

15. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 31.12.2015 31.12.2014 

Τέλη ανανέωσης Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) 1.148.718,36 1.125.942,92 

Προεισπραχθέντα έσοδα από τέλη της επόμενης χρήσης 194.544,50 198.883,50 

Προμηθευτές 124.789,74 111.013,49 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 87.146,54 88.829,88 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 120.468,05 98.557,45 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 9.985,00 12.247,87 

Λοιποί Πιστωτές      29,71       19.831,31 

Σύνολο 1.685.681,90 1.655.306,42 

 

16. Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών 

Αφορούν έσοδα από τέλη της κύριας δραστηριότητας του Οργανισμού. 

 31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 6.241.326,39 6.231.022,22 

Σύνολο 6.241.326,39 6.231.022,22 

 

17. Λοιπά Έσοδα 

 31.12.2015 31.12.2014 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 317.436,90 208.099,85 

Λοιπά έσοδα 604,45 536,90 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 42.469,55 200,00 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις επίδικων υποθέσεων          271.226,95             0,00 

Σύνολο 631.737,85 208.836,75 

 

18. Παροχές σε Εργαζομένους 
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Αφορά το κόστος μισθοδοσίας που αναλύεται ως εξής: 

 31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 2.723.872,34 2.922.900,44 

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 652.499,01 724.311,95 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 219.479,97 178.546,84 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 0,00      32.738,00 

Σύνολο 3.595.851,32 3.858.497,23 

 

 

19. Αποσβέσεις 

 31.12.2015 31.12.2014 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 136.779,92 136.779,92 

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού   16.257,95   15.331,07 

 153.037,87 152.110,99 

Αποσβέσεις άυλων παγίων   

Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων   9.220,17   10.486,96 

Σύνολο 162.258,04 162.597,95 

 

20. Λοιπά Έξοδα 

 31.12.2015 31.12.2014 

Αμοιβές & έξοδα Τρίτων 369.338,98 344.269,74 

Παροχές Τρίτων 224.515,89 226.536,15 

Φόροι-Τέλη 205.130,78 194.247,97 

Διάφορα Έξοδα 210.850,27 276.827,81 

Λοιπά Έξοδα 76,69 18.816,08 

Έκτακτες ζημίες 14,23 0,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 370,27 11.032.27 

Σύνολο 1.010.297,11 1.071.730,02 

 

21. Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31.12.2015 31.12.2014 

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 84.645,40 105.155,01 

Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών Ταμιευτηρίου     825,17     3.574,14 

Σύνολο 85.470,57 108.729,15 
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Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31.12.2015 31.12.2014 

Χρηματοοικονομικό έξοδο αναλογιστικής  -  30.698,02  

Λοιπά έξοδα τραπεζών      4.944,74      2.677,80 

Σύνολο  4.944,74   33.375,82 

 

22.  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες υποθέσεις 

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες να επηρεάζουν την 

Χρηματοοικονομική Θέση του Οργανισμού μέχρι την 31.12.2015. 

 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Ο Οργανισμός δεν έχει ελεγχθεί για τις φορολογικές του υποχρεώσεις από τις φορολογικές αρχές από 

τη σύσταση του (έτος 1987) μέχρι και τη χρήση 2015, κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις του για τις χρήσεις 

αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες. 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Οργανισμός προχωράει 

σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο 

παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η 

διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίδραση 

στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές του Οργανισμού. 

 

23. Επιμέτρηση εύλογης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Η εύλογη αξία του κτιρίου εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο, εξωτερικό εκτιμητή, κατάλληλο για τον σκοπό 

της εκτίμησης. Τα δεδομένα και οι σημαντικές παραδοχές προέκυψαν μετά από στενή συνεργασία της 

Διοίκησης και του εκτιμητή. 

Η εκτίμηση κατά την κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης 31/12/2015 πραγματοποιήθηκε με βάση την 

εκτιμώμενη αγοραία αξία κατά την 31/12/2015 και με χρήση των Δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΤτΕ) για Γραφεία στην Αθήνα. Ο λογιστικός διαχωρισμός σε αξία γης και κτιρίου διενεργήθηκε με 

αφαίρεση του κόστους αντικατάστασης του κτιρίου από την εύλογη αξία ακινήτου την 31/12/2015. 

Γενικά ο επιμερισμός της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου αφορά σε λογιστικό χειρισμό για 

τον σχηματισμό αποσβέσεων της αξίας των κτισμάτων, καθώς τα γήπεδα θεωρούνται διαρκές πάγιο 

και δεν αποσβένονται. Ως εκ τούτου πραγματοποιείται αποκλειστικά για λογιστικούς σκοπούς.  

 

24. Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση του Οργανισμού στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε € 98.539,35 (2014: € 

90.373,54) και αφορούν αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και ασφάλιστρα. Από τα ποσά αυτά ποσό  

€ 77.339,35 αφορά αμοιβές μέσω της μισθοδοσίας του Οργανισμού και ποσό € 21.200,00 

αποζημιώσεις από τις παραστάσεις στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. (Αντίστοιχα για το 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

 
51 

έτος 2014: € 73.053,54 μέσω της μισθοδοσίας και € 17.320,00 αποζημιώσεις παραστάσεων στο ΔΣ). Δεν 

έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού και στις οικογένειες 

τους στη χρήση 2015. 

 

25. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Με βάση τη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στη Τράπεζα της Ελλάδος (ΦΕΚ Α'41/20.4.2015) και τις διατάξεις 

του νόμου 4323/2015 περί κύρωσης της ανωτέρω πράξης (ΦΕΚ Α'43/27.4.2015), ο ΟΒΙ έχει μεταφέρει 

σταδιακά από την χρήση 2015 έως την χρήση 2020 στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 

Τράπεζα της Ελλάδος συνολικό ποσό €21,3 εκ. 

 

Η ένταξη του Οργανισμού στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πηγάζει από σχετική Πράξη 

Ταξινόμησης της ΕΛΣΤΑΤ που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο την 04.09.2014. Ο ΟΒΙ έχει προσφύγει 

δικαστικά για την ακύρωση αυτής της Πράξης. Επί της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως εκδόθηκε η από 

21 Νοεμβρίου 2017 και με αριθμό 2966/2017 απόφαση του ΣτΕ η οποία απέρριψε την αίτηση κι 

επικύρωσε την ένταξη του Οργανισμού στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. 

Ο ΟΒΙ έχει αιτηθεί την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων για τους προϋπολογισμούς των ετών 

2014, 2015 και 2016. Οι σχετικές υποθέσεις εκκρεμούν. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α΄ 108/26.06.2021) «Ρύθμιση μισθολογικών 

θεμάτων του προσωπικού του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας - Τροποποίηση του άρθρου 65 

του ν. 4409/2016» ορίστηκε ότι το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του άρθρου 65 του ν. 4409/2016 (Α' 

136), περί των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών στο προσωπικό του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας, αντικαθίστανται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής: «Ο Οργανισμός Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των νόμων 3833/2010 (Α' 40), 

3845/2010 (Α' 65), 3899/2010 (Α' 212), 4024/2011 (Α' 226) και 4093/2012 (Α' 222). Αποδοχές που 

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό του ΟΒΙ, οποιασδήποτε κατηγορίας, κατά το διάστημα 

από 1.1.2010 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4409/2016 (Α' 136), δεν αναζητούνται. 

Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 

4409/2016 και εφεξής, αναζητούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 

4354/2015 (Α' 176). Οι παράγραφοι 3 και 4 του ιδίου άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως.».  

 

Σημειώνεται ότι η επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης του ν. 4409/2016 (Α' 136) είναι η 29η Ιουλίου 

2016. 
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Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκκρεμούν σήμερα τέσσερις (4) ομαδικές αγωγές 

εργαζομένων στον Ο.Β.Ι. (ΓΑΚ 70462/2019, ΓΑΚ 70489/2019, ΓΑΚ 70505/2019 με δικάσιμο την 

22/09/2021 και ΓΑΚ 115989/2019 με δικάσιμο 16/12/2021 αντίστοιχα. 

 

Οι ως άνω αγωγές έχουν ως αντικείμενο τις μισθολογικές περικοπές επί των αποδοχών των 

εργαζομένων του Ο.Β.Ι., όπως αυτές έλαβαν χώρα κατ’ εφαρμογή των νόμων 3833/2010, 3845/2010, 

3899/2010, 4093/2012 και του άρθρου 65 του νόμου 4409/2016 . 

Ο Οργανισμός δεν έχει κάνει  σχετική πρόβλεψη αναφορικά με το θέμα αυτό.  

 

26. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

                                       

 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 

 

  ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 

                        ΤΟ   ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

 

 

                        ΒΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 
 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ΔΣ   

 

   

                                                

 

 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                          ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

 

 

 

                    ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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                                 ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

 

     

ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ΔΣ  

 

 

 

ΔΑΒΙΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                                                                             

                              ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ΔΣ 

 

 

 

ΣΤΑΪΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ  ΔΣ 

 

 

 

ΚΑΜΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

  

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0052907 Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 0003510 

Α’ ΤΑΞΕΩΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 

 


