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Α. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας επί των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2014  

Κύριε Υπουργέ, 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

αναφέρεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή και αφορά χρήση προγενέστερης διοίκησης.  

Απολογισμός χρήσης 2014 

Εξέλιξη των εργασιών του Οργανισμού 

Ο Κύκλος Εργασιών του Οργανισμού ανήλθε την κλειόμενη χρήση (2014) σε ύψος € 6,4 εκατ. έναντι 

ποσού € 6,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση (2013), ήτοι μειώθηκε σε ποσοστό 5,8%.  Μείωση της 

τάξεως των € 2,6 εκατ. υπήρξε και στο ύψος του συνόλου των εξόδων της χρήσεως.  

Διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 5,09 εκατ. σε σχέση με τα € 7,7 εκατ. του 2013, ήτοι μειώθηκαν σε 

ποσοστό 33,9%.  Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στην προηγούμενη χρήση 

αναγνωρίστηκε ως ζημία στα αποτελέσματα του Οργανισμού ποσό € 2,5 εκατ. από την απομείωση 

της αξίας του ακινήτου του Οργανισμού.  Επίσης ζημία  ποσού € 95 χιλιάδων αναγνωρίστηκε  στα 

αποτελέσματα την προηγούμενη χρήση (2013) από την διαγραφή απαίτησης προς το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.  Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορούσε την κατά 50% 

χρηματοδότηση των Εκθέσεων Έρευνας που πραγματοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο για 

λογαριασμό του Οργανισμού.  Επίσης την κλειόμενη χρήση (2014) καταβλήθηκε συμπληρωματικός 

φόρος εισοδήματος ποσού € 27 χιλιάδων ο οποίος αφορούσε φορολόγηση των πιστωτικών τόκων 

του Οργανισμού.  Το  συνολικό αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε στα € 1,2 εκατ. σε 

σχέση με την ζημία της προηγούμενης χρήσης (2013) ποσού € 996 χιλιάδων. 

Εξέλιξη του Ενεργητικού του Οργανισμού 

Πάγια Οργανισμού 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισμού ανήλθαν το 2014 σε € 7,8 εκατ. έναντι 

€ 7,9 εκατ. την περσινή  χρήση (2013).  Η σταδιακή αυτή απομείωση του πάγιου εξοπλισμού 

προέρχεται κυρίως από την δραστική περικοπή των επενδύσεων που επιβάλλεται βάση του 

εγκεκριμένου από το Υπουργείο προϋπολογισμού.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτελούν σημαντικό ποσοστό του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού του 

Οργανισμού και η αύξησή τους κατά 38,8%  (€ 5,8 εκατ. το 2014 σε σχέση με €  4,1 εκατ. το 2013) 

συμπαρέσυρε την αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά 29,6%. 

Εξέλιξη του Παθητικού του Οργανισμού  

Ίδια Κεφάλαια  Οργανισμού 

Τα Ίδια Κεφάλαια του Οργανισμού  διαμορφώθηκαν σε €  10.9 εκατ.  έναντι € 9.7 εκατ. την περσινή 

χρήση (2013).  Η μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων αφορά το αποτέλεσμα  ύψους €  1,2 εκατ. το 

οποίο, σύμφωνα με τον Οικονομικό Κανονισμό λογίζεται στα αποθεματικά του Οργανισμού. 

Υποχρεώσεις του Οργανισμού 

Οι Υποχρεώσεις αποτελούν το 21% του συνόλου Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων  του 

Οργανισμού. 
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Συγκεκριμένα οι Υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 2,9 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. την περσινή χρήση (2013) 

ήτοι αυξήθηκαν κατά 1,1%. 

Κατά την 31.12.2014 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν  στο ποσό των €  1,6 εκατ. και οι 

μακροπρόθεσμες σε € 1,2 εκατ. 

Κύριες Δραστηριότητες 

Κατά το 2014 ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες ενέργειες και στόχοι που αφορούν Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα. 

Εκδόθηκαν όλες οι διοικητικές-νομικές, διαδικαστικές πράξεις όλων των τίτλων Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, καθώς επίσης συντάχθηκαν γνωμοδοτήσεις για νομικά 

θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και αντίστοιχη εξυπηρέτηση του κοινού.  Επίσης, υπήρξε 

εκπροσώπηση του Οργανισμού σε Γενικές Συνελεύσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ομάδα Δικαίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και σε λοιπές ομάδες εργασίας. Ο Οργανισμός 

επιπλέον συνέταξε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και 

προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης 

καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος» και προετοίμασε και από πλευράς νομικής κάλυψης της 

πιλοτική λειτουργία για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρησης σχεδίου ή 

υποδείγματος. 

Επίσης, ολοκλήρωσε την επικαιροποίηση & αναπαραγωγή ψηφιακού δίσκου για τα κοινοτικά σχέδια & 

υποδείγματα καθώς και το συντονισμό για εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την κοινοτική οδηγία 

2004/48. 

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2014.  

Το 2014 υπήρξε αναμφισβήτητα μια χρονιά στην οποία από πλευράς επικοινωνίας - τουλάχιστον το 

πρώτο εξάμηνο - κυριάρχησαν οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ελληνικής 

Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Επιπλέον, μια σειρά από διάφορες άλλες δράσεις εξωστρέφειας 

πλαισίωσαν αυτή τη χρονιά, πάντα με στόχο την διεύρυνση της επικοινωνίας με όσο το δυνατόν 

ευρύτερο κοινό μπορεί να επωφεληθεί από τις υπηρεσίες του ΟΒΙ και την ενημέρωσή του σχετικά με 

τις δυνατότητες που του προσφέρονται στον τομέα των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων 

μέσω των υπηρεσιών του. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΒΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α' εξάμηνο 

2014, ο Οργανισμός ανέλαβε να συντονίσει τις θέσεις των κρατών μελών της ΕΕ σε ζητήματα δικαίου 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σχεδίων προεδρεύοντας στην Ομάδα Εργασίας Διανοητική Ιδιοκτησία 

του Συμβουλίου της ΕΕ. Αντίστοιχος συντονισμός των θέσεων των κρατών μελών της ΕΕ έγινε στο 

πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) στις ακόλουθες Επιτροπές: 

 Μόνιμη Επιτροπή Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας WIPO (Standing Committee on the Law of Patents), 

20η Σύνοδος, Γενεύη, 27-31 Ιανουαρίου 2014. 

 Διακυβερνητική Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Γενετικών Πόρων, Παραδοσιακής Γνώσης 

και Παραδοσιακής Πολιτιστικής Έκφρασης (Ιntergovernmental Committee on Intellectual 
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Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore), 26η Σύνοδος, Γενεύη, 3-7 

Φεβρουαρίου 2014. 

 Μόνιμη Επιτροπή Σημάτων, Βιομηχανικών Σχεδίων και Γεωγραφικών Ενδείξεων WIPO (Standing 

Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications), 30η 

Σύνοδος, Γενεύη, 17-21 Μαρτίου 2014. 

 Επιτροπή για τα πρότυπα του WIPO (Committee on WIPO Standards, CWS) 

 Ομάδα Εργασίας για τη Συνθήκη Συνεργασίας Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας (PCT) 

Ο ΟΒΙ συμμετείχε στις εργασίες των παραπάνω Επιτροπών και της Ομάδας Εργασίας Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας καθ' όλη τη διάρκεια του 2014 παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε ζητήματα 

αρμοδιοτήτων του.  Κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για θέματα PCT του WIPO, που 

διεξήχθη στη Γενεύη στις 10-13 Ιουνίου 2014 ο ΟΒΙ υποστήριξε τη μείωση του διεθνούς τέλους 

κατάθεσης των διεθνών αιτήσεων κατά 90% για Έλληνες καταθέτες φυσικά πρόσωπα που κατοικούν 

στην Ελλάδα, μείωση η οποία εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της 54ης Γενικής Συνέλευσης του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO το διάστημα 23-30 Σεπτεμβρίου 2014. 

Αντιπροσωπεία του ΟΒΙ συμμετείχε στην 53η και 54η Γενική Συνέλευση του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Διανοητικής Ιδιοκτησίας WIPO, που διεξήχθησαν στη Γενεύη στις 8-9 Μαΐου 2014 και 23-30 

Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια των οποίων υποστηρίχθηκε μεταξύ άλλων, η 

διεξαγωγή διπλωματικής διάσκεψης για την υιοθέτηση διεθνούς συνθήκης για την απλοποίηση της 

διαδικασίας κατάθεσης βιομηχανικών σχεδίων. 

Όσον αφορά την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ετήσια συνάντηση των 

εκπροσώπων των φορέων Διοίκησης στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

στις 2-3 Απριλίου 2014 επ' ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας. Ο ΟΒΙ, ως εθνικός ανταποκριτής για τα 

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που διαχειρίζεται, έλαβε μέρος στη συνάντηση, όπου 

συζητήθηκαν μεταξύ άλλων δράσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας παραποιημένων προϊόντων 

και την ευαισθητοποίηση του κοινού. 

Αποσκοπώντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το ζήτημα της επιβολής δικαιωμάτων 

διανοητικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ σε συνεργασία με το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά 

(OHIM) οργάνωσε συνέδριο στην Αθήνα την 4η Απριλίου 2014. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν οι 

τελευταίες εξελίξεις και οι προκλήσεις για τις αρχές επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και 

διεξήχθη ανοιχτή συζήτηση με δικαιούχους για το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο εφαρμογής του. 

Ο ΟΒΙ συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την 

παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που διεξήχθη στο Αλικάντε στις 28-29 

Οκτωβρίου 2014, όπου έγινε απολογισμός των δραστηριοτήτων του Παρατηρητηρίου και 

παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν προγραμματιστεί για το 2015. 

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας οργανώθηκε από τον ΟΒΙ σε συνεργασία με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) συνέδριο στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2014 

με θέμα «Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον». 

Επίσης, ο ΟΒΙ προήδρευσε και συντόνισε την Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τα 

εμπορικά απόρρητα και πέτυχε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στις 26 Μαΐου 2014, οι 

Υπουργοί της ΕΕ να υιοθετήσουν κοινή προσέγγιση για την προστασία των εμπορικών απορρήτων 

«Πρόταση Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικό απόρρητο) 

κατά της παράνομης απόκτησης, χρήσης και αποκάλυψής τους». Με την κοινή αυτή προσέγγιση 
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υιοθετείται ένα ενιαίο νομικό σύστημα για την προστασία των εμπορικών απορρήτων στην εσωτερική 

αγορά της ΕΕ.  Η προστασία αυτή είναι βέβαιο ότι θα ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για 

ασφαλείς επενδύσεις και θα εξασφαλίσει περισσότερες δράσεις έρευνας και καινοτομίας στην 

Ευρώπη. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΕ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Εμπορική εκμετάλλευση των Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Αξιοποιώντας στο μέγιστο τα ΔΕ στις επιχειρήσεις» 

Ο ΟΒΙ σε συνεργασία με την Ακαδημία του ΕΓΔΕ πραγματοποίησε στην Αθήνα (20-21.03.2014) 

σεμινάριο με ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αμέσως μετά την 

κατοχύρωση της εφεύρεσής τους με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας : την αξιοποίησή τους. Το σεμινάριο, 

στο οποίο ομιλητές ήταν διεθνώς αναγνωρισμένοι εξειδικευμένοι ομιλητές, παρακολούθησαν 112 

συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη, κυρίως εκπρόσωποι Γραφείων Ευρεσιτεχνίας, Οργανισμών 

υποστήριξης επιχειρήσεων και εξειδικευμένοι δικηγόροι, οι οποίοι σύμφωνα με αξιολόγηση τους, 

χαρακτήρισαν το σεμινάριο κατά 92% ως εξαιρετικό, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την Ακαδημία να 

συνεχίσει το έργο της με αντίστοιχες εκδηλώσεις. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕU OBSERVATORY MEETING (OHIM) "Public Sector Representatives Meeting" σε 

συνεργασία με τον ΟΗΙΜ ο ΟΒΙ, λόγω της Ελληνικής Προεδρίας, ανέλαβε να διοργανώσει σε 

κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας (02-03.04.2014) την ετήσια συνάντηση των μελών όπου 

συμμετείχαν 50 μέλη από όλη την Ευρώπη, αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για τη χώρα. 

«CONFERENCE ON IP ENFORCEMENT» 

Σε συνέχεια των εργασιών της ομάδας του EU OBSERVATORY MEETING, ο OBI σε συνεργασία με 

τον OHIM διοργάνωσε στην Αθήνα (04.04.2014) εξειδικευμένο συνέδριο σε θέματα επιβολής 

Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με Έλληνες και ξένους ομιλητές. Το συνέδριο παρακολούθησαν 

119 άτομα, εκπρόσωποι διαφόρων αρμοδίων φορέων στην Ελλάδα, εκπρόσωποι Γραφείων 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, εξειδικευμένοι δικηγόροι κλπ. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Διανοητική Ιδιοκτησία και Ιατρική Καινοτομία. Προκλήσεις για το μέλλον» Ο 

ΟΒΙ, σε συνεργασία με τον WIPO διοργάνωσε σε μεγάλο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας 

(28.04.2014) Συνέδριο που αφορούσε την καινοτομία σε θέματα ιατρικής και αντίστοιχους 

προβληματισμούς σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τις 

ιδιαιτερότητές τους και την καλύτερη αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ο ρόλος των 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην προώθηση της καινοτομίας στον κλάδο. Στο συνέδριο συμμετείχαν 

180 περίπου άτομα που αφορούσαν τον φαρμακευτικό και ιατρικό κλάδο, καθώς επίσης άλλους 

αρμόδιους φορείς και εξειδικευμένους δικηγόρους. Στην υλοποίηση του Συνεδρίου συνέβαλαν με 

χορηγίες τους οι φαρμακευτικές εταιρείες "PHARMATEN", "NI-THE ΘΕΟΦΙΛΗΣ", "VERISFIELD" και 

"MEDICHROME SA" , ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η «ΥΓΕΙΑ360Ο-Portal ειδήσεων για την πολιτική 

υγείας και για ιατρικά θέματα». Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και προς τιμήν της Ελληνικής Προεδρίας, 

πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη ο Γενικός Διευθυντής του WIPO κ. FRANCIS GURRY, ο οποίος 

απηύθηνε την κεντρική ομιλία και είχε συνάντηση συνεργασίας με εκπροσώπους του ΟΒΙ. Επίσης, ο 

κ. F. Gurry, με πλήρη τήρηση του πρωτοκόλλου και με συνθήκες πλήρους ασφαλείας 

πραγματοποίησε συνάντηση συνεργασίας με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. 

Κ. Χατζηδάκη και Εξωτερικών κ. Ε. Βενιζέλο.  

8th COOPERATION MEETING FOR MEMBER STATES» 
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Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ διοργάνωσε την 8η 

συνάντηση συνεργασίας για τα κράτη μέλη, από 12-13.06.2014. 

Ως πλέον κατάλληλος τόπος φιλοξενίας επιλέχθηκε η Κρήτη και συγκεκριμένα η περιοχή της Αγίας 

Πελαγίας όπου οι 85 συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν όχι μόνο το υπέροχο Ελληνικό 

τοπίο αλλά και την σπουδαιότητα των αρχαιολογικών χώρων της Κνωσού. 

Η συνάντηση συνδυάστηκε με την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του ΕΡΟ κ. BENNOIT 

BATTISTELLI, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του όχι μόνο τη συνάντηση αλλά και την Ελληνική 

Προεδρία. Κατά την επίσκεψή του τηρήθηκε πλήρως το πρωτόκολλο ενώ πραγματοποιήθηκε επίσης 

επίσημη συνάντηση συνεργασίας με σημαντικές αρχές του τόπου και συγκεκριμένα με τον 

Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη, τον εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Ν. 

Ραπτάκη και το Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ κ. Κ. Στεφανίδη. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Εκτός από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο ΟΒΙ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 

Συμβουλίου της ΕΕ, πραγματοποίησε και μια σειρά άλλων εκδηλώσεων, επίσης σημαντικών για την 

Ελληνική κοινότητα των καινοτόμων, διαφόρων κατηγοριών και περιοχών: 

Συμμετοχή στην εκδήλωση «Αγώνες Νέων Σχεδιαστών» με τίτλο «Εδώ τα φρέσκα» (στον Πολυχώρο 

«Ρομάντσο», στις 29.03.2014, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτόν την υποστήριξή του στο χώρο του 

design στην Ελλάδα. 

 Συμμετοχή στη Έκθεση KAVALA EXPO 2014 (16.09 - 01.10.2014, Καβάλα), με στόχο την 

επικοινωνία του ΟΒΙ με το κοινό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περισσότερα από 600 

άτομα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που τους παρέχει το σύστημα 

προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και τις υπηρεσίες που μπορεί να τους προσφέρει ο ΟΒΙ 

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Βιομηχανικά Σχέδια στο Πανεπιστήμιο Σύρου (17.10.2014, Σύρος). 

Η εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΗΙΜ, έδωσε την ευκαιρία 

στους φοιτητές βιομηχανικού σχεδιασμού να ενημερωθούν για τις δυνατότητες αξιοποίησης των 

δημιουργημάτων τους , την προστασία των δικαιωμάτων τους και να αποκτήσουν μια ευρύτερη 

οπτική γωνία για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 Διοργάνωση - φιλοξενία της συνάντησης της ολομέλειας των συμμετεχόντων στο Κοινοτικό 

Πρόγραμμα IPorta, (σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, 20 - 22.10.2014) 

 Εξειδικευμένο Σεμινάριο για επαγγελματίες για τη διαδικασία PCT, σε συνεργασία με το WIPO 

(στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ , στις 14.11.2014). Το σεμινάριο είχε τίτλο "ADVANCED SEMINAR 

ON THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT): THE SYSTEM FOR WORLDWIDE FILING OF 

PATENT APPLICATIONS", ήταν ιδιαίτερα εξειδικευμένο αποτελούσε συνέχεια του α' μέρους που 

πραγματοποιήθηκε ένα έτος νωρίτερα και αφορούσε μόνο όσους το είχαν παρακολουθήσει. Οι 

συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για πρόσφατες αλλαγές της διαδικασίας, για καλές πρακτικές στην 

προετοιμασία των αιτήσεων και για την ηλεκτρονική κατάθεση διεθνούς αίτησης. Στο σεμινάριο 

συμμετείχαν 35 συνολικά άτομα, κυρίως εξειδικευμένοι δικηγόροι και σύμβουλοι. 

 Συμμετοχή στην Εκδήλωση Καινοτομίας "Innovation Forum 2014" (στο πλαίσιο του Money 

Show) με περίπτερο και ομιλίες (19-21.12.2014, HILTON), όπου ο ΟΒΙ έδωσε το παρόν στην 

επιχειρηματική-καινοτομική κοινότητα των Αθηνών. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

Ο ΟΒΙ, συνεχίζοντας το επιτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που ξεκίνησε το 2007, δέχτηκε 

συνολικά 18 τμήματα Δημοτικών Σχολείων από τις περιοχές της Πετρούπολης, του Αμαρουσίου, του 

Καματερού, του Ίλιον, και της Παλλήνης. 

Στόχος συνεχίζει να παραμένει η δημιουργία φιλικής νοοτροπίας σε θέματα Δικαιωμάτων Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας και ενθάρρυνση της δημιουργικότητας στις νέες γενεές, γι αυτό και οι επισκέψεις 

προσφέρονται σε κάθε ενδιαφερόμενο σχολείο, χωρίς χρηματική επιβάρυνση. 

Ο ΟΒΙ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Μετά την αποδοχή του κοινού του στο Facebook, ο ΟΒΙ επεκτάθηκε και σε άλλες σελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης, όπως στο Twitter, καθώς επίσης και με κανάλι του στο YouTube.  Κατορθώνει κατ' αυτόν 

τον τρόπο ευρύτερη προσέγγιση και διεύρυνση του κοινού του, μέσω των σύγχρονων διαύλων 

επικοινωνίας που κρίνονται πλέον απαραίτητοι για την πιο αποτελεσματική επαφή με το κοινό και την 

ενημέρωσή του για θέματα που τον ενδιαφέρουν. 

VIDEOS «HOW TO» 

Ο ΟΒΙ, με σκοπό τη δημιουργία νέων «εργαλείων» πληροφόρησης, πιο φιλικές και άμεσες προς το 

κοινό, δημιούργησε 3 σύντομα video «How To», που αντιστοιχούσαν στις 2 κύριες αρμοδιότητές 

του: 

 Πώς μπορώ να προστατεύσω την εφεύρεσή μου; 

 Πώς μπορώ να προστατεύσω το βιομηχανικό μου σχέδιο (design); 

 Πώς μπορώ να αντλήσω τεχνολογική πληροφόρηση από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας; 

Τα 3 video «How To», αναρτήθηκαν τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

του ΟΒΙ, στο κανάλι YouTube του ΟΒΙ, καθώς επίσης απεστάλησαν ηλεκτρονικά σε εξειδικευμένες 

κατηγορίες χρηστών. 

Μέσα από αυτά τα video οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε ελάχιστα λεπτά να έχουν μία σύντομη αλλά 

κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα προκειμένου να προβούν στις διαδικασίες κατοχύρωσης ή 

πληροφόρησης που επιθυμούν. 

Ο ΟΒΙ, μέσα από το Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης και Διάδοσης της Καινοτομίας, το 2014 

συνέχισε τις επαφές του με φορείς όπως Επιμελητήρια, Συνδέσμους ΜμΕ, Επιστημονικά Πάρκα, 

Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Δίκτυο Διάχυσης Τεχνολογίας HELP-FORWARD (ΠΡΑΞΗ)/ μέλος Enterprise 

Europe Network -Hellas, για συνεργασία σε θέματα καινοτομίας, Διανοητικής/Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας και διάχυσης της πληροφορίας σχετικά με τη Διανοητική/Βιομηχανική Ιδιοκτησίας καθ' 

οιονδήποτε τρόπο. 

Επίσης: 

Υπογράφηκαν «Μνημόνια Συνεργασίας» με 

 τα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (τον Ιανουάριο του 2014) 

 το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (τον Ιούλιο 

του 2014) 

 το Επιμελητήριο Ηρακλείου (το Δεκέμβριο του 2014) 
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Το 2014, επίσης, ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνολογικής 

Πληροφόρησης, διοργάνωσε και συμμετείχε με παρουσιάσεις σε 10 ημερίδες τις οποίες 

παρακολούθησαν περίπου 545 άτομα: 

 Ημερίδα "Καινοτομία, Διανοητική Ιδιοκτησία και μικρές επιχειρήσεις", στο Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ), στις 12/02/2014, στο Αμφιθέατρο ΓΣΕΒΕΕ, Αθήνα 

 Ημερίδα "Introduction to intellectual property" (Intellectual property - Protection & Strategy), 

στο Orange Grove, στις 03/04/2014, Αθήνα 

 Ημερίδα "Η Διανοητική Ιδιοκτησία ως Επένδυση στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα", στο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στις 07/04/2014, Βόλος 

 Ημερίδα "Η Διανοητική Ιδιοκτησία, ως επένδυση των ΜμΕ στην Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα", 

στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στις 12/06/2014, Ηράκλειο Κρήτης 

 Ημερίδα "Προστασία των Εφευρέσεων: Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση", στα ΤΕΙ 

Θεσσαλίας με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του 

ΟΒΙ, των ΤΕΙ Θεσσαλίας , Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας και τον Σύνδεσμο 

Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, στις 19/06/2014, Λάρισα 

 Ημερίδα "Ημέρες Καινοτομίας 2014", Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στις 25/09/2014, 

Ολύμπιον, Θεσσαλονίκη 

 Ομιλία "Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση", στο Τμήμα 

Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, στις 21/10/2014, Ηράκλειο Κρήτης 

 Ομιλία, "Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογική Πληροφόρηση", στο Εθνικό 

Αστεροσκοπείο Αθηνών , στις 10/11/2014, Αθήνα 

 Ημερίδα "Προστασία των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στον Ακαδημαϊκό Χώρο, Τεχνολογική 

Πληροφόρηση", στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), με συνεργασία του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), του ΟΒΙ και του ΕΜΠ, στις 05/12/2014, Αμφιθέατρο 

Πολυμέσων -Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου 

 Ημερίδα "Greek Innovation Forum 2014", στο πλαίσιο του Συνεδρίου Money Show μαζί με το 

Τεχνολογικό Portal "ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ", στις 19/12/2014, ξενοδοχείο HILTON, Αθήνα 

Επίσης, συνεχίστηκε επιπλέον, η συμμετοχή του ΟΒΙ: 

 στην Ομάδα εργασίας Technical and Operational Support Committee (TOSC) (Μόναχο - 80η 

συνάντηση TOSC, 11/11/2014). 

 στο Συνέδριο PATLIB2014 (Κωνσταντινούπολη, 15 - 16/05/2014) 

 στο Patent Information Conference 2014 (Βαρσοβία, 04-06/11/2014) 

 στο Διμερές Πρόγραμμα Συνεργασίας με το ΕΓΔΕ - Activity P03 "Awareness of the European 

patent system", A03 Organisation of patent-related awareness events (Πρόγραμμα 

ευαισθητοποίησης των χρηστών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). Στο 

πλαίσιο αυτού του προγράμματος διοργανώθηκαν 2 ημερίδες στη Λάρισα και την Αθήνα, 

αντίστοιχα, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, στην οποία συμμετείχε με ομιλία το ΤΤΠΔΚ. 



            ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ   

Σελίδα | 10  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IPorta 

Το πρόγραμμα αυτό που είναι συνέχεια του IPeuropAware, στόχο έχει την ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ της Ευρώπης με την αναβάθμιση των υποστηρικτικών υπηρεσιών για 

τα ΔΔΙ, την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ εταίρων και οργανισμών σχετικών με την ΔΙ, και την 

ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης της ΔΙ. Το πρόγραμμα εστιάζει σε 3 ενέργειες:  

Activity 1: Creation and up-grading of IPR services  (Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή αναβάθμιση 

υφισταμένων, μέσω συνεργασίας και με άλλους σχετικούς φορείς για κοινές ενέργειες, αναβάθμιση 

και προώθηση των σχετικών για την ΔΙ εργαλείων π.χ. IP valua¬tion tools, IP management). Ο ΟΒΙ 

συμμετέχει στην υιοθέτηση των εργαλείων για την διαχείριση της ΔΙ (IP Assets Management) και 

μέσω του ΠΡΑΞΗ στην υιοθέτηση του εργαλείου για την αποτίμηση της ΔΙ (IP Valuation). 

Activity 2: Expanding further and updating the single EU website www.innovaccess.eu with national 

and European level information on IPR in an SME- friendly manner (περαιτέρω ανάπτυξη του 

ιστοχώρου innovaccess και ενσωμάτωση της εργαλειοθήκης με εργαλεία για την προστασία και 

διαχείριση της ΔΙ) 

Activity 3: Network of national offices helpdesks (ανάπτυξη ενεργού & αποτελεσματικού δικτύου των 

"helpdesks", μέσω εκπαιδεύσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους, 

ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναβάθμισης/επικαιροποίησης sign¬posting directory και FAQ on 

enforcement) 

Για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος IPorta και την υποστήριξη των ΜμΕ 

πραγματοποιήθηκαν: 

 επικαιροποίηση από το ΤΤΠΔΚ κατόπιν επικοινωνίας με τους αντίστοιχους φορείς του φυλλαδίου 

«Προστατεύστε τα Δικαιώματά σας από την Αντιγραφή» 

 μετάφραση και μορφοποίηση του φυλλαδίου «Βοηθήστε την επιχείρησή σας στην είσοδό της 

στον κόσμο της καινοτομίας» 

 μετάφραση/μορφοποίηση/εκτύπωση του εργαλείου «Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικού 

Κεφαλαίου» (IP Assets Management) από ΔΤΠ/ΤΤΠΔΚ 

 επικαιροποίηση (στα Ελληνικά και Αγγλικά) στην ιστοσελίδα του ΟΒΙ του φακέλου για τις ΜμΕ 

(SMEs folder) που αρχικά είχε δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος IPeuropAware, για 

το νέο εργαλείο «Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου» 

 δημιουργία μονόφυλλου φυλλαδίου για το παραπάνω εργαλείο. Το πρόγραμμα IPorta 

ολοκληρώθηκε στις 15/12/2014. 

Το 2014 ξεκίνησαν προπαρασκευαστικές συναντήσεις αλλά και ενέργειες μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Κοινότητας για νέο πρόγραμμα VIP4SME. Κατά το έτος 2014 διεκπεραιώθηκαν 98 

προέρευνες 

(2013 - 67 προέρευνες, 2012 - 50 προέρευνες, 2011 - 104 προέρευνες, 2010 - 117 προέρευνες). 

Επίσης, η Υπηρεσία μιας Στάσης πραγματοποίησε 5 επισκέψεις: 

 Στις 11/06/2014, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 

 Στις 11/06/2014, στο Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 

 Στις 25/07/2014, στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας , στην Αθήνα 
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 Στις 30/07/2014, στην εταιρία JETSIMs, στα Σπάτα Αττικής 

 Στις 30/09/2014, στην εταιρία PRIME Laser Technology SA, στην Κερατέα Αττικής 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ OBI ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΟΣΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2014) 

 Στις 16/01/2014, στο Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, συνεργασία με στόχο τη συνδρομή 

στην προσπάθεια δημιουργίας οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής καινοτομίας / Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα και Clusters και το 

Yissum (Yigal Erlich και η ομάδα του από το YOZMA Fund of Funds) 

 Στις 06/02/2014, στις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, συνάντηση συνεργασίας με τον Σύνδεσμος 

εταιριών κινητών εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) 

 Στις 10/02/2014, συνάντηση με το ΠΡΑΞΗ/ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Γενικά θέματα 

συνεργασίας (Horizon 2020 -IPorta II, IP Valuation), Γραφεία ΠΡΑΞΗ, Αθήνα 

 Στις 06/03/2014, συνάντηση με ΠΡΑΞΗ/ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, Webex/Horizon 

2020-IP orta II suggestions (main orientations of the work programme, the allocation of budget 

to the differ¬ent activities ), Γραφεία ΠΡΑΞΗ, Αθήνα 

 Στις 11/03/2014, "Mission for Growth 2014" Reaching the Greek market and its key players, B2B 

Networking Event Coastal and Maritime Tourism and Blue Growth Strategies for the EU, 

ξενοδοχείο Divani Caravel , Αθήνα 

 Στις 28/05/2014, στην Ετήσια Συνέλευση των Μελών του ΣΕΒ, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

 Στις 18/06/2014, "Trademarks & Anti-Counterfeiting Measures" , Ζάππειο Μέγαρο 

 Στις 30/06/2014, στο 2ο Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία 

(2nd Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation workshop 2,"Patenting and 

licencing" ), Δημόκριτος, Αγ. Παρασκευή, 

 Στις 17/07/2014, σεμινάριο "Intellectual Property and Visualization of Intellectual Assets of 

SMEs", στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA)/, Αθήνα 

 Στις 14/11/2014, Advanced Seminar on the Patent Cooperation Treaty (PCT): The system for 

world wide filing of patent applications", στις εγκαταστάσεις του OBI, 

 Στις 04/12/2014, επιχειρηματική Συνάντηση "Καινοτομία και Συνέργειες στον Αγροδιατροφικό 

Τομέα" της ΓΣΕΒΕΕ, στο Κέντρο Ελληνικής Παράδοσης, Αθήνα 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

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 

 Έκδοση πιστοποιητικών προτεραιότητας και άλλων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων 

που αφορούν τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 
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 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 της ποιότητας των προσφερομένων 

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

προοπτικές βελτίωσης και ανάπτυξης του Συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στη χώρα μας. 

 

 

 

 

ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΣΑΛΑΚΗΣ 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2014, 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. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών 

Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η Διοίκηση 

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση 

τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε 

και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι Οικονομικές 

Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 

με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων του 

Οργανισμού, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του 

Οργανισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 

Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι o Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δεν έχει ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις φορολογικές του υποχρεώσεις από το 2012 έως και σήμερα. Ως εκ τούτου 

τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο Οργανισμός δεν 

είχε 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 έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με 

την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
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Γνώμη με Επιφύλαξη  

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 

παράγραφο ‘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 2014 και 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. 

Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται η 

ένταξη του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων που 

προβλέπουν την προσαρμογή της μισθοδοσίας του προσωπικού και την αναζήτηση των αποδοχών 

που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως για την περίοδο από 1/11/2011 και εφεξής, η απόφαση του ΣτΕ με 

αριθμό 2966/2017 με την οποία επικυρώνεται η ένταξη του Οργανισμού στο Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ και η διάταξη με την οποία προβλέπεται η εξόφληση οφειλής 

συνταξιοδοτικών εισφορών του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ. 

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Παναγιώτης Χριστόπουλος 

Α.Μ.ΣΟΕΛ 28481 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 
Σημ. 31.12.2014 31.12.2013 

Ενεργητικό 
   

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Ενσώματα πάγια 4 7.758.240,43 7.878.879,17 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 41.070,14 51.557,10 

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

  
7.803.196,11 7.934.321,81 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
   

Λοιπές απαιτήσεις 7 146.690,20 372.886,61 

Προκαταβολές 8 26.321,38 57.916,70 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 5.809.566,91 4.184.374,03 

  
5.982.578,49 4.615.177,34 

Σύνολο Ενεργητικού 
 

13.785.774,60 12.549.499,15 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις 
   

Ίδια Κεφάλαια  
   

Αποθεματικά 10 5.117.682,98 3.914.458,06 

Αποτελέσματα εις νέον 11 5.746.771,71 5.746.771,71 

  
10.864.454,69 9.661.229,77 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

12 1.147.975,93 963.486,07 

Πρόβλεψη επίδικων υποθέσεων 13 117.631,77 220.045,66 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14 405,79 942,69 

  
1.266.013,49 1.184.474,42 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 1.655.306,42 1.703.794,96 

  
1.655.306,42 1.703.794,96 

Σύνολο Υποχρεώσεων 
 

2.921.319,91 2.888.269,38 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

13.785.774,60 12.549.499,15 

 

 

Οι συνημμένες από τη σελίδα 19 έως και τη σελίδα 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Σημ. 31.12.2014 

 
31.12.2013 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 16 6.231.022,22 
 

6.393.115,16 
Λοιπά Έσοδα 17 208.836,75 

 
449.133,16 

Σύνολο Εσόδων 
 

6.439.858,97 
 

6.842.248,32 
Παροχές σε εργαζόμενους 18 (3.858.497,23) 

 
(3.647.133,80) 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 19 0,00  
 

(95.682,00) 

Αποσβέσεις 20 (162.597,95) 
 

(200.938,72) 
Λοιπά Έξοδα 21 (1.071.730,02) 

 
(1.201.894,81) 

Απομείωση αξίας ακινήτων 22 0,00  
 

(2.564.386,76) 

Σύνολο Εξόδων 
 

(5.092.825,20) 
 

(7.710.036,09) 

     
Χρηματοοικονομικά έσοδα 23 108.729,15  

 
106.407,11  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 23 (33.375,82) 
 

(34.601,22) 

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 
 

1.422.387,10 
 

(795.981,88) 

Φόρος εισοδήματος 
 

(26.933,18) 
 

0,00 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους 
 

1.395.453,92 
 

(795.981,88) 

  
    

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 
    

Συνολικά αποτελέσματα μη ανακυκλώσιμα 
μεταγενέστερα μέσω αποτελεσμάτων     

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού 

12 (192.229,00) 
 

(200.891,00) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 
 

(192.229,00) 
 

(200.891,00) 

Συγκεντρωτικά Κέρδη (Ζημίες) μετά από 
φόρους  

1.203.224,92 
 

(996.872,88) 

 

 

Οι συνημμένες από τη σελίδα 19 έως και τη σελίδα 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

  
Έκτακτα 

Αποθεματικά 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2013 177.697,10  2.169.247,08  8.311.158,47  10.658.102,65  

Κέρδη χρήσης 0,00 1.768.404,88  (2.564.386,76) (795.981,88) 

Λοιπά Έσοδα 0,00 (200.891,00) 0,00 (200.891,00) 

Συνολικά Έσοδα 0,00  1.567.513,88  (2.564.386,76) (996.872,88) 

Σύνολο 31/12/2013 177.697,10  3.736.760,96  5.746.771,71  9.661.229,77  

     
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 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  

 

 

Οι συνημμένες από τη σελίδα 19 έως και τη σελίδα 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
   

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης προ φόρων 1.422.387,10 
 

(795.981,88) 

Προσαρμογές για: 
   

Αποσβέσεις 162.597,95 
 

200.938,72 

Προβλέψεις (36.899,12) 
 

44.517,22 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 32.738,00 
 

(323.304,24) 

Απομείωση ακινήτων 0,00 
 

2.564.386,76 

Έσοδα τόκων (108.729,15) 
 

(106.407,11) 

Έξοδα τόκων 33.375,82 
 

34.601,22 

Σύνολο 1.505.470,60 
 

1.618.750,69 

    
Μεταβολές κεφαλαίου κινήσεως 

   
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 294.690,85 

 
(198.484,21) 

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (234.009,28) 
 

(319.661,87) 

 
60.681,57 

 
(518.146,08) 

Σύνολο 1.566.152,17 
 

1.100.604,61 

Τόκοι πληρωθέντες (2.677,82) 
 

(3.363,22) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος  (15.538,37) 
 

0,00 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
1.547.935,98 

 
1.097.241,39 

    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

   
Επενδυτικές δραστηριότητες 

   
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (31.472,25) 

 
(6.391,92) 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 108.729,15 
 

106.407,11 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

77.256,90 
 

100.015,19 

    
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

   
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

0,00 
 

0,00 

    
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα 
1.625.192,88 

 
1.197.256,58 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 4.184.374,03 
 

2.987.117,45 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 5.809.566,91 
 

4.184.374,03 

 

 

Οι συνημμένες από τη σελίδα 19 έως και τη σελίδα 42 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 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 

Ο 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 

Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

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 σύνδεσή 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 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 

22.5.2015 μέχρι 9.11.2015 

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος Πρόεδρος ΔΣ Κυριάκος Μακαρώνας Πρόεδρος ΔΣ 

Θεόδωρος Λύτρας Αντιπρόεδρος  Πάρις Χρυσός3 Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Ευαάγγελος Καραβάς Μέλος ΔΣ Γεώργιος Φρυσαλάκης Μέλος ΔΣ 

Νικόλαος Λυμπέρης Μέλος ΔΣ Βασίλειος Λαμπρόπουλος Μέλος ΔΣ 

Σοφία Φλωρούς Μέλος ΔΣ Γεώργιος Γκιθώνας Μέλος ΔΣ 

Θεόδωρος Παλυβός1 Μέλος ΔΣ Σάββας Τσουτσάνης Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος Παπαναστασίου2 Μέλος ΔΣ Δήμητρα Στάϊκου 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 προς τον 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.  
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 

9.11.2015 μέχρι 05.04.2017 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 

05.04.2017 μέχρι 24.12.2017 (αναδρομικά 

βάσει 89222/11.08.2015 ΥΑ & την ημερ/νία 

δημοσίευσης 7.09.2017 

Πρόδρομος Τσιαβός Πρόεδρος ΔΣ Πρόδρομος Τσιαβός Πρόεδρος ΔΣ 

Πάρις Χρυσός3 Αντιπρόεδρος  Άγγελος Τσακανίκας Αντιπρόεδρος ΔΣ 

Γεώργιος Φρυσαλάκης Μέλος ΔΣ Γεώργιος Φρυσαλάκης Μέλος ΔΣ 

Εμμανουήλ Σκουλάς Μέλος ΔΣ Εμμανουήλ Σκουλάς Μέλος ΔΣ 

Γεώργιος  Παπανικολάου  Μέλος ΔΣ Γεώργιος  Παπανικολάου  Μέλος ΔΣ 

Σάββας Τσουτσάνης Μέλος ΔΣ Σάββας Τσουτσάνης Μέλος ΔΣ 

Δήμητρα Στάϊκου Μέλος ΔΣ Δήμητρα Στάϊκου Μέλος ΔΣ 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου από 24.01.2018 έως σήμερα 

Πρόδρομος Τσιαβός 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 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίστηκε με την απόφαση 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, αντικαταστάθηκε με την 

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

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενώ 

τέλος με την απόφαση 113223 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 800/09.11.2015) του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, αντικαταστάθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου Κυρικάκος Μακαρώνας από τον κ. Πρόδρομο Τσιαβό, το μέλος Βασίλειος Λαμπρόπουλος 

από τον Εμμανουήλ Σκουλά και ο Γεώργιος Γκιθώνας από τον Γεώργιο Παπανικολάου . Η θητεία του 

είναι το υπόλοιπο της θητείας που ορίζεται με την με αρ. ΑΠΦ13.1/14432/856/13.12.2013 κοινή 

υπουργική απόφαση.  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’ 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. 

 
Γενικός Διευθυντής 

από 4.3.2013 έως 24.6.2015 

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 25.6.2015 έως σήμερα 

Καπλάνης Ιωάννης  

 

Ο νέος 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, 
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μετά την παραίτηση του κ. Ζαράγκα από τη θέση του. Η θητεία είναι τετραετής και αρχίζει από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης. 

 

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και βασικές λογιστικές αρχές 

2.1.  Βάση Παρουσίασης 

Δήλωση Συμμόρφωσης 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

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 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 

«Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις 

Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 

28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και 

ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης 

που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 

αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 

«Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» 

καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν 

σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές 

σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές 

Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες 

Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις 

θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη 

ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο 

ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, 

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
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και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά 

με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον πρόσθετες 

διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις 

παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική 

περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι 

τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και 

ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB 

χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται 

αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για 

εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την 

απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να 

συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών 

κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά 

κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι 

επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις 

απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - 

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του 

Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 

«Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις 

που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του 

ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία 

μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - 

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων 

τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή 

της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου 

που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, 

ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2014) 

Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε 

μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί 

από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει 

τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που 

προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι 

το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η 

ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα 

υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν 

εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 

νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξη ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, 

ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά 

αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την 

επίδραση των ανωτέρω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού 

προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  

που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε 

ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την 
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τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Ο Οργανισμός θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 

πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από 

τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο 

έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες 

διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

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

την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 

θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις 

επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των 

στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι 

που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των 

συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Ο Οργανισμός θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014.  

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

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

την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 

θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων 

ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 

(εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις 

σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

τον Δεκέμβριο του 2014. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

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

την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους 

της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις 

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις 

πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 

Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 

εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2014. 

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, 

μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το 

οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Ο Οργανισμός θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή 

Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» 

(τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές 

οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται 

στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή 
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επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ο 

Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι 

καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει 

να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι 

τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί 

του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 

και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο 

αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι 

η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους 

παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο 

περιουσιακό στοιχείο. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε 

από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης 

συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις 

παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Ο Οργανισμός θα 
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις 

απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των 

προτύπων. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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: 

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 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και κρίσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό των ανεξάρτητων 

μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 

Εύλογες αξίες και ωφέλιμες ζωές των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Στην προηγούμενη χρήση ο Οργανισμός προέβη σε εκτίμηση των ακινήτων σε εύλογη αξία λόγω 

ενδείξεων για απομείωση της αξίας τους. 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.  

Στην τρέχουσα χρήση δεν κρίνεται απαραίτητη η επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων 

καθώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις για απομείωση της αξίας τους. 

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 

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 
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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 τα γήπεδα και τα κτίρια, στην εύλογη αξία τους και χρησιμοποίησε 

την αξία αυτή ως τεκμαρτό κόστος. Η αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων 

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 που έχει ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

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

κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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 αποσβαίνονται 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 

Κατηγορία ετήσια ποσοστά απόσβεσης(%) 

Κτίρια 2 

Μεταφορικά Μέσα 15-20 

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός 20-30 
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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 

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 στοιχείο 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 κύριος 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 πώλησή 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 σύνολό της, όπως περιγράφεται ως εξής: 
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 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 

 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 βάσει την 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 

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). 
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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, 

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 
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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 

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 1/1/2013 3.438.272,00 8.692.985,67 39.658,00 2.380.101,71 14.551.017,38 

Προσθήκες  0,00 0,00 0,00 6.424,10 6.424,10 

Μειώσεις (710.397,26) (1.853.989,50) 0,00 (527.162,14) (3.091.548,90) 

Υπόλοιπο 
31/12/2013 

2.727.874,74 6.838.996,17 39.658,00 1.859.363,67 11.465.892,58 

      
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 

Υπόλοιπο 
31/12/2014 

2.727.874,74 6.838.996,17 39.658,00 1.890.835,92 11.497.364,83 

      
Αποσβέσεις           

Υπόλοιπο 1/1/2013 0,00 1.550.537,20 39.657,98 2.334.523,59 3.924.718,77 

Προσθήκες  0,00 173.859,71 0,00 15.565,84 189.425,55 
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Μειώσεις 0,00 0,00 0,00 (527.130,91) (527.130,91) 

Υπόλοιπο 
31/12/2013 

0,00 1.724.396,91 39.657,98 1.822.958,52 3.587.013,41 

      
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 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2013 

2.727.874,74 5.114.599,26 0,02 36.405,15 7.878.879,17 

Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2014 

2.727.874,74 4.977.819,34 0,02 52.546,33 7.758.240,43 

 

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. 

Επί των ενσώματων παγίων πραγματοποιήθηκε κατά τη προηγούμενη χρήση έλεγχος απομείωσης, 

καθώς οι συνθήκες της αγοράς υποδείκνυαν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον 

ανακτήσιμη. Όταν η αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία 

τους, το επιπλέον ποσό αφορά σε ζημιά απομείωσης, η οποία αναγνωρίζεται απευθείας σε 

επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. Το μεγαλύτερο μέρος που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ της 

εύλογης αξίας του παγίου αφού εξαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την πώληση και 

της αξίας λόγω χρήσης (value in use), αποτελεί και την ανακτήσιμη αξία του παγίου. 

Η απομείωση της αξίας του ακινήτου του Οργανισμού για την προηγούμενη χρήση ανήλθε σε 

€2.564.387 και επιμερίζεται στον παραπάνω πίνακα στο οικόπεδο και στο κτίριο.  

Κατά τη τρέχουσα χρήση δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης επί των ενσώματων παγίων 

του Οργανισμού καθώς, δεν υπήρχαν σχετικές ενδείξεις και οι συνθήκες της αγοράς δεν 

υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. 

 

5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 
Λογισμικά Προγράμματα 

Αξία  Κτήσης   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 2.313.865,63 

Προσθήκες  0,00 

Μειώσεις (141,60) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 2.313.724,03 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 2.313.724,03 

Προσθήκες  0,00 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.313.724,03 

Αποσβέσεις   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 2.250.794,41 

Προσθήκες  11.513,12 

Μειώσεις (140,60) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 2.262.166,93 
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Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 2.262.166,93 

Προσθήκες  10.486,96 

Μειώσεις 0,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 2.272.653,89 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2013 51.557,10 

Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2014 41.070,14 

 

6. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

Στο λογαριασμό αυτό περιλαμβάνονται εγγυήσεις για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.  

 

7. Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2014 

 

31.12.2013 

Πελάτες εξωτερικού 178.606,48 
 

127.641,00 

Χρεώστες διάφοροι 10.558,59 
 

209.203,37 

Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 36.766,16 
 

102.034,43 

Δάνεια προσωπικού 6.085,50 
 

1.631,40 

Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις 0,00 
 

18.976,70 

Έσοδα εισπρακτέα 10.355,47 
 

9.081,71 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (95.682,00) 
 

(95.682,00) 

Σύνολο 146.690,20 
 

372.886,61 

 

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: 

 

31.12.2014  31.12.2013 

Προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού 11.782,59  3.658,58 

Έξοδα επομένων χρήσεων (συνδρομές, ασφάλιστρα) 14.538,79  54.258,12 

Σύνολο 26.321,38  57.916,70 

 

9. Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

31.12.2014 

 

31.12.2013 

Ταμείο 6.918,76 

 

13.399,46 

Καταθέσεις όψεως 654.332,21 
 

315.814,77 

Καταθέσεις προθεσμίας 5.146.164,07 

 

3.853.032,58 

Καταθέσεις ταμιευτηρίου 2.151,87 

 

2.127,22 

Σύνολο 5.809.566,91 
 

4.184.374,03 
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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 108.729,15 και 106.407,11 για τις χρήσεις 2014 και 2013 αντίστοιχα. 

10. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά του Οργανισμού αναλύονται ως εξής:  

 

31.12.2014 

 

31.12.2013 

Έκτακτα αποθεματικά 177.697,10  
 

177.697,10  

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

6.516.760,96  

Διατεθέν ποσό στο Υπουργείο Ανάπτυξης (αρθ.22, 

ν. 3377/2005) 
(2.780.000,00) 

 
(2.780.000,00) 

Σύνολο 5.117.682,98  
 

3.914.458,06  

 

Έκτακτα αποθεματικά 

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

31.12.2002. 

 

Αφορολόγητα αποθεματικά 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 

Αφορά στην επίδραση των Ιδίων Κεφαλαίων από τη μετάβαση στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 1.1.2004 ως εξής: 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Αποτίμηση των Γηπέδων και Κτιρίων στην εύλογη αξία 8.570.800,82  
 

8.570.800,82  

Απομείωση αξίας Ακινήτου (2.564.386,76) 
 

(2.564.386,76) 

Αναπροσαρμογή των Υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού βάσει αναλογιστικής μελέτης  
(259.642,35) 

 
(259.642,35) 

Σύνολο 5.746.771,71  
 

5.746.771,71  

 

Η ζημία απομείωσης του ακινήτου του Οργανισμού κατά τη προηγούμενη χρήση αξίας €2.564.386,76 

κρίθηκε σκόπιμο να απεικονιστεί στο συγκεκριμένο λογαριασμό καθώς σε αυτό το λογαριασμό 

αναγνωρίστηκε η υπεραξία που προέκυψε από την αποτίμηση του ακινήτου κατά τη μετάβαση του 

Οργανισμού στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 
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12. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού Λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

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 2014 καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 έχουν ως εξής: 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 963.486,07  976.174,31  

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη (71.175,14) (25.252,00) 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης 63.436,00  (188.327,24) 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους) 192.229,00  200.891,00  

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 1.147.975,93  963.486,07  

 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός 
της χρήσης ως ακολούθως:   

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης 963.486,07  976.174,31  

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 12.865,00  12.939,76  

Τόκος στην υποχρέωση 30.698,00  31.238,00  

Κόστος περικοπών 19.873,00  (232.504,00) 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημιάς/(κέρδους) 192.229,00  200.891,00  

Παροχές πληρωθείσες από τον εργοδότη (71.175,14) (25.252,00) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης 1.147.975,93  963.486,07  

 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης 31.12.2014 31.12.2013 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,5% 3,2% 

Πληθωρισμός 1,5% 2,0% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,5% 2,0% 

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 0,0% 0,0% 

Διάρκεια υποχρεώσεων 13,23 15,70 

   

 
Αναλογιστική 
Υποχρέωση 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% (δηλ. 2,00%) 1.075.653,51 - 6,3% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% (δηλ. 1,00%) 1.227.186,34 + 6,9% 
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13. Προβλέψεις Επίδικων Υποθέσεων 

Οι προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις αφορούν κυρίως εργασιακές διαφορές. 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Υπόλοιπο έναρξης 220.045,66 164.917,87 

Επιπλέον πρόβλεψη στη χρήση 0,00 55.127,79 

Χρησιμοποίηση πρόβλεψης (102.413,89) 0,00 

Σύνολο 117.631,77 220.045,66 

 

 

14. Λοιπές Υποχρεώσεις 

Αφορά το αναπόσβεστο υπόλοιπο επιχορηγηθέντων παγίων. Συγκεκριμένα: 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 14.596,71 14.596,71 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (14.190,92) (13.654,02) 

Σύνολο 405,79 942,69 

 

15. Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 

 
31.12.2014 31.12.2013 

Τέλη ανανέωσης Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων 

Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) 
1.125.942,92 1.118.154,97 

Προεισπραχθέντα έσοδα από τέλη της επόμενης χρήσης 198.883,50 208.888,00 

Προμηθευτές 111.013,49 164.819,48 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 88.829,88 90.723,27 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 98.557,45 81.077,83 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12.247,87 12.438,38 

Λοιποί Πιστωτές 19.831,31 27.693,03 

Σύνολο 1.655.306,42 1.703.794,96 

 

16. Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών 

Αφορούν έσοδα από τέλη της κύριας δραστηριότητας του Οργανισμού. 

 

31.12.2014 
 

31.12.2013 

Έσοδα παροχής υπηρεσιών 6.231.022,22 

 

6.393.115,16 

Σύνολο 6.231.022,22 
 

6.393.115,16 

 

 

17. Λοιπά Έσοδα 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Έσοδα από επιχορηγήσεις 208.099,85 
 

314.931,85 

Λοιπά έσοδα 536,90 
 

35.498,89 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 200,00 
 

0,00 

Έσοδα αναδρομικών κρατήσεων 0,00 
 

98.702,42 

Σύνολο 208.836,75 
 

449.133,16 
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18. Παροχές σε Εργαζομένους 

Αφορά το κόστος μισθοδοσίας που αναλύεται ως εξής: 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 2.922.900,44  
 

2.936.352,49  

Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου προσωπικού 724.311,95  
 

775.546,78  

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 178.546,84  
 

154.799,53  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία 
32.738,00  

 
(219.565,00) 

Σύνολο 3.858.497,23  
 

3.647.133,80  

 

 

19. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  

Αφορά πρόβλεψη για απαιτήσεις οι οποίες κρίνονται επισφαλή. 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 0,00 
 

95.682,00 

Σύνολο 0,00 
 

95.682,00 

 

 

20. Αποσβέσεις 

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 
   

Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 136.779,92 
 

173.859,71 

Αποσβέσεις επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 15.331,07 
 

15.565,89 

 
152.110,99 

 
189.425,60 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 
   

Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 10.486,96 
 

11.513,12 

Σύνολο 162.597,95 
 

200.938,72 

 

 

21. Λοιπά Έξοδα  

 
31.12.2014 

 
31.12.2013 

Αμοιβές & έξοδα Τρίτων 344.269,74 
 

376.081,54 

Παροχές Τρίτων 226.536,15 
 

261.175,32 

Φόροι-Τέλη 194.247,97 
 

206.163,60 

Διάφορα Έξοδα 276.827,81 
 

265.414,49 

Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις 0,00 
 

55.127,79 

Λοιπά Έξοδα 18.816,08 
 

355,28 

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων 11.032,27 
 

1.390,00 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό 

κόστος φόροι 
0,00 

 
36.186,79 

Σύνολο 1.071.730,02 
 

1.201.894,81 

 



          Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 

Σελίδα | 39  

22. Απομείωση αξίας ακινήτου 

Η απομείωση που αναγνωρίστηκε και επιμερίστηκε στο οικόπεδο και στο ακίνητο κατά τη 

προηγούμενη χρήση έχει ως εξής:  

 

31.12.2014 31.12.2013 

Απομείωση αξίας οικοπέδου 0,00 710.397,26 

Απομείωση αξίας ακινήτου 0,00 1.853.989,50 

Σύνολο 0,00 2.564.386,76 

 

 

23. Χρηματοοικονομικά Έσοδα/Έξοδα  

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 31.12.2014 31.12.2013 

 
  

Τόκοι προθεσμιακών καταθέσεων 105.155,01 98.452,72 

Τόκοι καταθέσεων λογαριασμών Ταμιευτηρίου 3.574,14 7.954,39 

Σύνολο 108.729,15 106.407,11 

   Χρηματοοικονομικά Έξοδα 31.12.2014 31.12.2013 

 
  

Χρηματοοικονομικό έξοδο αναλογιστικής  30.698,02 31.238,00 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 2.677,80 3.363,22 

Σύνολο 33.375,82 34.601,22 

 

 

24. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες υποθέσεις 

Ο Οργανισμός εκτιμά ότι εκτός από τις υποθέσεις  για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 

ευρώ 117.631,77 και εμφανίζεται στη γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Πρόβλεψη 

Επίδικων Υποθέσεων», δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμείς υποθέσεις οι οποίες να επηρεάζουν την 

Χρηματοοικονομική Θέση του Οργανισμού μέχρι την 31.12.2014. 

Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

τη σύστασή του, έτος 1987 μέχρι και τη χρήση 2014, κατά συνέπεια οι υποχρεώσεις του για τις 

χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και αμετάκλητες. 

Η χρήση 2012 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφο 5 Ν. 2238/1994. Εκκρεμεί η 

οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών.  

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.  
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25. Επιμέτρηση εύλογης αξίας μη χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το επίπεδο της ιεραρχίας των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

του ενεργητικού που επιμετρήθηκαν σε μη επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013: 

31 Δεκεμβρίου 2013 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:     

- Ιδιοχρησιμοποιούμενο Ακίνητο      

o Αυτοτελές Κτίριο γραφείων - - 7.842.474 7.842.474 

 

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.  

Στη χρήση 2013, η συνολική απομείωση του ακινήτου ανήλθε σε 25% της αναπόσβεστης λογιστικής 

αξίας. 

Για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας του ακινήτου υιοθετήθηκε η μέθοδος των Συγκριτικών 

Στοιχείων. Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, η αγοραία αξία ενός ακινήτου προκύπτει από την 

ανάλυση πραγματικών πρόσφατων μεταβιβάσεων πανομοιότυπων ακινήτων στην περιοχή του 

εξεταζόμενου προβαίνοντας σε αναγωγή των συγκριτικών στοιχείων στο εκτιμώμενο ακίνητο.  

Τα στάδια για την εφαρμογή αυτής της μεθόδου είναι τα εξής : 

- Αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την αξία του εκάστοτε ακινήτου 

- Εντοπισμός προσφάτως πωληθέντων πανομοιότυπων ακινήτων 

- Αναγωγή των συγκριτικών στοιχείων στο εκτιμώμενο 

- Προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου 

Η ουσιαστική μη παρατηρήσιμη παράμετρος της εκτίμησης του συγκεκριμένου ακινήτου είναι η 

προσαρμογή των συγκριτικών στοιχείων στο εν λόγω ακίνητο. Μολονότι, αυτή η παράμετρος είναι 

υποκειμενική εκτίμηση, η Διοίκηση θεωρεί ότι η συνολική αξία της εκτίμησης δεν θα απείχε ουσιωδώς 

αν είχε χρησιμοποιηθεί μια εύλογη εναλλακτική παραδοχή.  

 

26. Παροχές προς βασικά διοικητικά μέλη 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση του Οργανισμού στην τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε €90.373,54 (2013: 

€93.391,34 ) και αφορούν αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές και ασφάλιστρα. Από τα ποσά αυτά ποσό € 

73.053,54 αφορά αμοιβές μέσω της μισθοδοσίας του Οργανισμού και ποσό € 17.320,00 

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

έτος 2013: € 88.191,34 μέσω της μισθοδοσίας και € 5.200,00 αποζημιώσεις παραστάσεων στο ΔΣ.  

Σημειώνεται ότι η μειωμένη δαπάνη για αποζημιώσεις παραστάσεων στη χρήση 2013 οφείλεται στο 

μειωμένο αριθμό συνεδριάσεων - του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση αυτή). Δεν έχουν 

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

τους στη χρήση 2014. 

 

 

27. 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 
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έχει μεταφέρει σταδιακά  από την χρήση 2015 έως την χρήση 2017 στο λογαριασμό ταμειακής 

διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος συνολικό ποσό €11,2 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 ακύρωσή 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 σχετικών υπουργικών αποφάσεων για τους προϋπολογισμούς 

των ετών 2014, 2015 και 2016. Οι σχετικές υποθέσεις εκκρεμούν. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ A 125/7.7.2016) ρυθμίζεται το ζήτημα της 

οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ποσού € 

419.729,71 που απορρέει από προηγούμενες ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών εισφορών με βάση τον κ.ν. 

1607/1986 (Α’ 5).  Η ως άνω διάταξη προβλέπει την εξόφληση της οφειλής προς το Ευρωπαϊκό 

Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από τον ΟΒΙ από το αποθεματικό του καθώς και την σχετική 

τροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΟΒΙ για το 2016.  Για την εξόφληση της 

ανωτέρω οφειλής ο ΟΒΙ προέβη σε ανάληψη € 420.000 από τον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης 

στην Τράπεζας της Ελλάδος. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4409/2016 ορίζεται ότι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

πλέον εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των ν.3833/2010 (Α’ 40), ν.3845/2010 (Α’ 65), 

ν.3899/2010 (Α’ 212), ν.4024/2011 (Α’ 226), και ν.4093/2012 (Α’ 222), ότι οι αποδοχές που 

καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από 1-11-2011 και εφεξής αναζητούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4354/2015, καθώς και ότι οι παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου 

εφαρμόζονται αναλόγως.  Ο ΟΒΙ έχει προβεί στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. 

4409/2016 στους μισθούς του προσωπικού και έχει αναθέσει τον υπολογισμό των αχρεωστήτως 

καταβληθέντων σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους προκειμένου να προσδιορισθεί το 

σχετικό ποσό και να εφαρμοσθούν οι προβλέψεις του νόμου.  

 

28. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

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

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στις 20 Μαρτίου 2018. 

 

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

  

 

ΤΣΙΑΒΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΥΣΑΛΑΚΗΣ 

ΜΕΛΟΣ 

 

  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΟΥΛΑΣ  

ΜΕΛΟΣ 

 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 

 

  

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ 

ΜΕΛΟΣ 

 

  

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΪΚΟΥ 

ΜΕΛΟΣ 

 

  

   

   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
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Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΠΟΥΤΣΗΣ 

Α.Μ.ΑΔ.Ο.Ε.Ε.0052907 

Α΄ΤΑΞΕΩΣ 

   


