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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 200.11/2020 

 

Σήμερα Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785 /10664 Απόφαση: «Τροποποίηση της 

αριθμ. 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου» (ΥΟΔΔ 366),όπως ισχύει» (ΦΕΚ 879/ΥΟΔΔ/23-10-2019) και την υπ’ αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Απόφαση: «Τροποποίηση της 32604/21-7-2017 απόφασης 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-

2017) όπως ισχύει» (ΦΕΚ 371/ΥΟΔΔ/18-5-2020), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 9076/11-

12-2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση 

για το θέμα: 

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) 
 
Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 

1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 

2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 

3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 

4. Χρήστος Μανούρης, μέλος 

5. Αναστάσιος Δράκος, μέλος  

6. Ασπασία Μαρή, μέλος, εκπρόσωπος Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης 

Πολιτικής  

 
Προσήλθε ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Πρωτόπαπας Γεώργιος, ο Γραμματέας του 
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κ. Ευάγγελος Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι του 
Πράσινου Ταμείου κ.κ. Καραγεώργου Βασιλική, Δέδε Ειρήνη και Μπασιαρίδου Αικατερίνη. 
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
O Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 9096/12-12-2020 εισήγησή του, έθεσε υπόψιν των μελών 
τα ακόλουθα : 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3889/2010 το Πράσινο Ταμείο είναι υποχρεωμένο να 
συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό 
των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).  

Δημιουργήθηκαν από το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών προτύπων και αποτελούν ένα 
σύνολο παγκοσμίως αναγνωρισμένων λογιστικών μεθοδολογιών και χρησιμοποιούνται από 
καταρτισμένους λογιστές και οικονομικούς ελεγκτές για τη σύνταξη και τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων που έχουν σκοπό να υπάρχει ένας κοινός, απλός και εύκολος 
τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων των οικονομικών 
οντοτήτων, ώστε να μπορεί οποιοσδήποτε, παντού στον κόσμο, να καταλάβει τις οικονομικές 
επιδόσεις τους. 
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Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και συγκρισιμότητας των οικονομικών 
πληροφοριών που παρουσιάζονται από τις οικονομικές οντότητες σε όλο τον κόσμο με τη 
θέσπιση κριτηρίων για καίρια θέματα, όπως η αναγνώριση, η επιμέτρηση, η παρουσίαση και 
η γνωστοποίηση των σχετικών λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών. 

Με την υιοθέτηση των ΔΛΠ τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να ακολουθήσουν μεθόδους, 
αρχές και κανόνες, που αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο εφαρμογής κοινών προτύπων, πλήρως 
εναρμονισμένων με τις απαιτήσεις που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση των οικονομιών. 

Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα περιλαμβάνουν:  

✓ την κατάσταση ενοποιημένων εσόδων 

✓ την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών ροών 

✓ τις σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη των σημαντικών πολιτικών και άλλες 
επεξηγηματικές σημειώσεις. 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010,ως ισχύει, που καθορίζει ως σκοπό του Πράσινου 
Ταμείου, την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με 
τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική στήριξη προγραμμάτων, 
μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη 
στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των 
πόρων. 

2. i) Την υπ’ αριθ. 14694/13-3-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Τ» (ΦΕΚ 94/Υ.Ο.Δ.Δ./11-4-2011) όπως τροποποιήθηκε με τις 
Υπουργικές Αποφάσεις οικ. 49429/8-11-2011 (ΦΕΚ432/ΥΟΔΔ/12-12-2011) και 
4643/26-1-2012 (ΦΕΚ 31/ΥΟΔΔ/27-1-2012) ii) Την υπ’ αριθ. 39335/01-07-2013 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 311/Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2013) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Π.Τ», όπως τροποποιήθηκε με τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμό 
49219/10-9-2013 (ΦΕΚ 457/Υ.Ο.Δ.Δ./20-09-2013) με αριθμό οικ. 26460/16-6-2015 
(ΦΕΚ 446/Υ.Ο.Δ.Δ./22-6-2015), 34810/10-8-2015 (ΦΕΚ 586/Υ.Ο.Δ.Δ./17-08-2015), 
49447/24-11-2015 (ΦΕΚ 867/Υ.Ο.Δ.Δ./27-11-2015), με αριθμό 43353/21-12-2015 
(ΦΕΚ 956/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2015), 37538/21-9-2016 (ΦΕΚ 505/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2016) 
και 6726/22-2-2017 (ΦΕΚ 88/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-2-2017) με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 
39335/1-7-2013 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΥΟΔΔ 
311)» όπως ισχύει. iii) Την υπ’ αριθ. 32604/21-07-2017 (ΦΕΚ 366/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-07-
2017) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή ΥΠΕΝ «Συγκρότηση του Δ.Σ. του 
Π.Τ». Την υπ’ αριθ. 49028/30-11-2017 (ΦΕΚ 654/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ./07-12-2017) απόφαση 
του Υπουργού και αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ «Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-
07-2017 απόφασης του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ. “Συγκρότηση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου”». iv) Την υπ' αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ 879/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./23-10-2019) Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ 
«Τροποποίηση της αριθ. 32604/21-07-2017 απόφασης “Συγκρότηση του Δ.Σ του Π.Τ 
(ΥΟΔΔ 366) όπως ισχύει”» και τις Διορθώσεις Σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 
959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-11-2019), v) Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/46181/4639 Τροποποίηση 
της 32604/21-7-2017 απόφασης «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 366/24-7-2017) όπως ισχύει (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 371/18-5-2020). 

3. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Π.Δ 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α’/27.01.2015) σύμφωνα με το οποίο 
συστάθηκε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στο οποίο υπήχθησαν οι Υπηρεσίες του Πρώην Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό 
Φορείς &το άρθρο 4 παρ.1 του Π.Δ 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22.09.2015), σύμφωνα με 
το οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μετονομάστηκε σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. δ/τος 496/1974 "Περί Λογιστικού των  Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. (Α' 204). 
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του ν. 4024/2011 " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2016" 
(Α' 226). 

6. Τις διατάξεις του ν. 2362/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3871/2010, περί 
δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης . 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 9, παρ. β του ν. 4024/2011, , η οποία συμπληρώνει το άρθρ. 
3 του ν. 3889/2010 και στην οποία αναγράφεται ότι: «κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η διάθεση των πόρων 
του Πράσινου Ταμείου κατ΄ έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 8 για τις 
λειτουργικές του ανάγκες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το 
τέλος του προηγούμενου έτους». 

8. Την παρ. 16 του άρθρου 9 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο 
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012» : «Στο 
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως προστέθηκε με 
την περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι 
λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος 
του προηγούμενου έτους» αντικαθίσταται με τις λέξεις «το δύο και ήμισυ (2,5%) επί 
του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους». 

9. Τις διατάξεις του ν.4178/8.8.2016 «αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, 
Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4280/2014 αρ. 28 παρ.33β, σύμφωνα με τον οποίο τα  
αναπορρόφητα  κονδύλια εξόδων μεταφέρονται στη χρήση του επόμενου έτους,  
αφού δεν θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρήσης . 

11.  Την υπ. Αριθμ. 192.1/2020 Απόφαση του Δ.Σ του Πράσινου Ταμείου για την έγκριση 
του Οικονομικού Απολογισμού για το έτος 2019 του Πράσινου Ταμείου 

12. Το Παραδοτέο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο 
«ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ Ε.Π.Ε», σύμφωνα με τους όρους της από 15/06/2020 σύμβασης με το 
Πράσινο Ταμείο 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 

14. Τις κατευθύνσεις του επιβλέποντος Υπουργείου Π.ΕΝ. 

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) του Πράσινου Ταμείου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
 
 

Συνημμένο : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η 
Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2019 
σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
 
Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ Ενεργητικό  

Σημ.  31/12/2019  31/12/2018  

Έξοδα 
εγκατάστασης  

11.941  2.117  

Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις  

4.1  3.534.370  3.544.431  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  

Σύνολο μη 
κυκλοφοριακών 
στοιχείων του 
ενεργητικού  

3.546.312  3.546.548  

Αποθέματα  0  0  

Απαιτήσεις από 
κοινωνικούς πόρους  

4.2  0  0  

Λοιπά 
κυκλοφορούντα 
περιουσιακά 
στοιχεία  

4.3  15.384.845  21.391.474  

Διαθέσιμα και 
ταμειακά 
ισοδύναμα  

4.4  3.467.064.214  3.239.477.422  

Σύνολο 
κυκλοφοριακών 
στοιχείων 
Ενεργητικού  

3.482.449.059  3.260.868.896  

Έξοδα επόμενων χρήσεων  18.430  

Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα  

42.053.971  12.201.499  

Σύνολο Ενεργητικού  3.528.067.772  3.276.616.943  

Παθητικό  

Προβλέψεις  0  0  

Λοιπές Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές & 
Λοιπές Υποχρεώσεις  

4.5  9.150.879  21.325.535  

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού  46.042  

Σύνολο 
Υποχρεώσεων  

9.196.921  21.325.535  

Εισφερόμενο 
κεφάλαιο  

4.6  455.638.527  455.638.527  

Εισφορές από το κράτος  

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης  

Πλεόνασμα εις νέο  3.063.232.323  2.799.652.881  

Σύνολο Καθαρής 
Θέσης  

3.518.870.851  3.255.291.408  

Σύνολο Παθητικού  3.528.067.772  3.276.616.943  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  

Σημ.  31/12/2019  31/12/2018  

Έσοδα από 
κοινωνικούς πόρους 
– Τέλη-Δικαιώματα  

4.7  252.534.281  236.103.043  

Δαπάνες για 
Χρηματοδοτικά 
Έργα  

4.8  49.978.608  56.923.432  

Μικτό Αποτέλεσμα  202.555.673  179.179.611  

Λοιπά Έσοδα  4.9  119.268  712.440  

Έξοδα Διοικητικής 
Λειτουργίας  

4.10  953.659  524.349  

Έξοδα Έρευνας Και Ανάπτυξης  0  0  

Λοιπά Λειτουργικά 
Έξοδα  

4.11  0  0  

Αποτέλεσμα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
Και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων  

201.721.282  179.367.702  

Χρηματοοικονομικά 
Έξοδα  

4.12  262.183  246.692  

Χρηματοοικονομικά 
Έσοδα  

4.12  81.151.846  95.213.110  

Λοιπά Λειτουργικά 
Έσοδα  

4.13  1.829.477  4.491.871  

Λοιπά Λειτουργικά 
Έξοδα  

4.13  1.383.830  449  

Αποτελέσματα Χρήσεως  283.056.592  278.825.542  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΣ) Λειτουργικές 
δραστηριότητες  

31/12/2019  31/12/2018  

Κέρδη προ φόρων  283.056.592  278.825.542  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις  13.175  7.814  

Προβλέψεις για επισφαλείς 
απαιτήσεις  

4.648.155  4.648.155  

Πιστωτικοί Τόκοι  -66.431.490  -81.734.931  

Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα  

262.183  246.692  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  

Μείωση / (αύξηση) 
απαιτήσεων  

6.006.093  -1.317.623  

(Μείωση) / αύξηση 
υποχρεώσεων (πλην 
τραπεζών)  

-12.174.656  406.239  

Μείον:  
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Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα  

-262.183  -246.692  

Φόροι Εισοδήματος 
Πληρωθέντες  

-18.046.052  -13.429.569  

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  

197.071.817  187.405.627  

Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορά ενσώματων και 
άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  

-124.926  0  

Εισπράξεις από 
επιχορηγήσεις  

0  0  

Πληρωμές έργων  -35.792.124  -41.069.839  

Τόκοι εισπραχθέντες  0  0  

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)  

-35.917.050  -41.069.839  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Τόκοι εισπραχθέντες  66.431.490  81.734.931  

Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)  

66.431.490  81.734.931  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) 
στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ)  

227.586.256  228.070.719  

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου  

3.219.852.855  2.991.782.136  

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης περιόδου  

3.447.439.111  3.219.852.855  

 
Γενικές πληροφορίες για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Το Πράσινο Ταμείο παρουσιάζει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις μαζί με τις 
σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο 
στοιχείο αυτών για την περίοδο 01.01.2019- 31.12.2019.  
Η Διοίκηση του νομικού προσώπου είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων με τρόπο ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών του 
ροών.  
Συνέπεια των παραπάνω η Διοίκηση του νομικού προσώπου είναι υπεύθυνη να:  
- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια.  

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 
παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 
αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο 
πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται.  
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- συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
 
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€) το οποίο είναι το νόμισμα 
παρουσίας και λειτουργίας του νομικού προσώπου . Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ. 

Ημερομηνία αναφοράς 

Η Ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων με Δ.Π.Χ.Α. είναι η 31.12.2019, και 
η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019. Έτος βάσης 
για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε το έτος 2018. 

Συγκριτική περίοδος 

Η συγκριτική περίοδος είναι η 01.01.2018– 31.12.2018. 

Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)  
Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόστηκε το Π.Δ. 205/1998, 
προσαρμοσμένο στις λογιστικές αρχές και κανόνες που υιοθετούνται από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπως αυτά ισχύουν για οικονομικές οντότητες που 
επιδιώκουν το κέρδος, επειδή δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες, από το εδάφιο β του 
άρθρου 11 του Νόμου 3697/2008, προσαρμογές, προκειμένου αυτά να εφαρμοστούν σε μη 
κερδοσκοπικές οντότητες του δημόσιου τομέα. 

Λογιστικές πολιτικές  
Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την συγκριτική περίοδο, είναι αυτές της 
περιόδου αναφοράς, με εξαίρεση την περίπτωση της ταξινόμησης (εμφάνισης) ορισμένων 
κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις, όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο, ώστε 
αυτά να είναι ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της παρούσας περιόδου 

Μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις – αρχές  
Δε σημειώθηκαν μεταβολές στις βασικές λογιστικές εκτιμήσεις.  
Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας  
Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της 
συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  
Δομή σημειώσεων  
Οι Σημειώσεις είναι οργανωμένες συστηματικά, με τρόπο που ο αναγνώστης να μπορεί με 
ευχέρεια να αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί. Δομούνται σε κεφάλαια των οποίων η 
σειρά και το περιεχόμενο έχουν ως εξής:  
1) Οικονομικές Καταστάσεις: Εμφανίζονται οι οικονομικές καταστάσεις του ΝΠΔΔ.  
2) Γενικές Πληροφορίες: Γίνεται εισαγωγή και παρέχονται ορισμένες γενικές πληροφορίες 
που πηγάζουν από το Δ.Λ.Π. 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων”.  
3) Λογιστικές Αρχές: Αναφέρονται κατά πρότυπο οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται.  
4)Ανάλυση κονδυλίων οικονομικών καταστάσεων, επεξηγηματικές σημειώσεις και 
γνωστοποιήσεις: Αναλύονται τα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και παρέχονται όλες οι επεξηγηματικές σημειώσεις και 
γνωστοποιήσεις που επιβάλλονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  
5) Λοιπές γνωστοποιήσεις: Παρέχονται λοιπές γνωστοποιήσεις και πληροφορίες που 
επιβάλλονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αλλά και από άλλες 
κανονιστικές διατάξεις.  
 
Λογιστικές αρχές και πολιτικές  
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Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός 
εάν δηλώνεται διαφορετικά.  
Ως λειτουργικός τομέας του νομικού προσώπου θεωρείται κάθε συστατικό μέρος του οποίου 
τα αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τη Διοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων 
σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεώς του.  
Το νομικό πρόσωπο αποτελεί ένα λειτουργικό τομέα κατά την έννοια του Δ.Π.Χ.Α 8 
«Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα».  
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το κόστος 
μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  
α) το αρχικό κόστος και τυχόν , β) κόστη βελτίωσης, γ) κόστη αντικατάστασης δ) κόστη 
συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις.  
Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό 
κόστος απόκτησης , β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική 
γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης 
και αποκατάστασης.  
Ειδικότερα για τα ακίνητα του νομικού προσώπου (οικόπεδα – κτίρια) η αρχική αποτίμησή 
τους προέκυψε με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις 
προβλέψεις, η κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισμός». 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων α) Εδαφικές εκτάσεις, β) κτίρια.  
Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης.  
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιμοποιούνται αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο που 
γίνεται λόγος για τις γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις».  
Όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης για τα ενσώματα πάγια ο έλεγχος και οι ζημίες 
απομείωσης, αν υπάρχουν, προκύπτουν, όταν η λογιστική αξία τους είναι μεγαλύτερη από 
το ποσό της ανακτήσιμης υπηρεσίας (αξίας). Για τα ΝΠΔΔ που δεν θεωρούνται μονάδες 
παραγωγής ταμειακών διαθεσίμων κατά τα ισχύοντα στις κερδοσκοπικές οντότητες, η 
ανακτήσιμη υπηρεσία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα 
απαιτούμενα για την πώληση κόστη (fair value less costs to sell) και του αποσβέσιμου 
κόστους αντικατάστασης (Depreciated replacement cost). Το αποσβέσιμο κόστος 
αντικατάστασης ορίζεται ως η αξία αντικατάστασης του στοιχείου ως καινούργιου μείον τις 
αναλογούσες αποσβέσεις για τα χρόνια παλαιότητάς του.  
Γίνεται περιγραφή των βασικών κατηγοριών παγίων εκτός λειτουργίας, όταν υπάρχουν, με 
τις αντίστοιχες αξίες κτήσης μείον σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις.  
 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αξιολογούνται από τη Διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε 
"διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, διορθώνονται με 
τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την έγκριση 
των Οικονομικών Καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για το νομικό πρόσωπο, οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάσσονται χωρίς 
την εφαρμογή αυτής της αρχής.  
 
Χρηματοοικονομικά μέσα  
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα 
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης 
και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα 
ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική 
ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς.  
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων  
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
• o Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να 
πουληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση.  
• o Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιμάται στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα.  
 
Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να 
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  
 
Δάνεια και απαιτήσεις  
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  
• Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
• Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή 
υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή 
άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών.  
• Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή 
παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού.  
• Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις.  
• Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νομοθετικά από το κράτος.  
• Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση 
για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη 
αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω.  
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες 
απομείωσης και συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό κέρδος 
ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα 

ΑΔΑ: ΨΛ6846Ψ844-Ψ78



10 
 

ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή από ανακατάταξη. 
Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, 
συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών που 
εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη.  
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς το Πράσινο Ταμείο εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
έχουν υποστεί απομείωση.  
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  
Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για:  
• Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε 
άλλη επιχείρηση.  
• Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά 
δυσμενείς.  
• Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με 
συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι:  
 
(α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να 
υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή  
(β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή 
ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα 
καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης.  
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους μείον τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης 
συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή εισροή από την 
έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της 
υποχρέωσης.  
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων μέσω αποτελεσμάτων), οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  
Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, κατασκευή 
ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των στοιχείων, 
μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να είναι έτοιμα 
για πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή επένδυση του 
προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν αντίστοιχα τα κόστη 
δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται.  
Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται.  
 
Καθορισμός των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων  
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις όψεως 
και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού 
ρίσκου.  
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης 
επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους 
που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της 
ρευστοποίησής τους.  
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Υποχρεώσεις  
Όλες οι υποχρεώσεις του νομικού προσώπου εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης με την ονομαστική τους αξία.  
 
Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις  
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υφίστανται νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, των οποίων η εκκαθάριση είναι πιθανή μέσω εκροής 
πόρων και το ακριβές ποσό εκάστοτε υποχρέωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να εκταμιευθεί για την εκκαθάριση της υποχρέωσης. Στην περίπτωση κατά την 
οποία υφίστανται σημαντική χρονική υστέρηση από την αναγνώριση μιας πρόβλεψης σε 
σχέση με την αναμενόμενη χρονική στιγμή διακανονισμού της, οι προβλέψεις 
προεξοφλούνται με την χρησιμοποίηση ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου. Οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
Οικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών 
είναι πιθανή.  
 
Αναγνώριση εσόδων και εξόδων  
Η αναγνώριση των εσόδων και εξόδων γίνεται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου.  
Ειδικότερα, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού γίνεται λογισμός των δουλευμένων μέχρι την 
ημερομηνία αυτή εσόδων και εξόδων, ανεξάρτητα του εάν έχουν εκδοθεί τα σχετικά 
παραστατικά.  
 
Έσοδα  
Παροχή υπηρεσιών:  
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης μιας παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.  
Έσοδα από τόκους:  
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου.  
 
Έξοδα  
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Το κόστος δανεισμού 
που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου 
αποτελεί τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει 
στο μέλλον οικονομικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  
 
Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη  
Οι πολιτικές επιλογής του ΝΠΔΔ, επιλέγονται μόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 
από πρότυπο ή διερμηνεία και με κριτήρια να:  
α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές Καταστάσεις  
β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο  
γ) είναι απροκατάληπτες  
δ) είναι συντηρητικές  
ε) είναι πλήρεις.  
Μία λογιστική πολιτική αλλάζει όταν:  
α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερμηνεία  
β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης.  
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Αν γίνεται αλλαγή λογιστικής πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. Όταν μία λογιστική πολιτική 
εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι 
δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα της χρήσης, το υπόλοιπο 
σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  
Οι αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της χρήσης που 
γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να 
επιδράσουν στην καθαρή θέση ή σε άλλους λογαριασμούς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης στη χρήση που γίνεται η αλλαγή.  
Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά:  
α) για την προηγούμενη περίοδο πλήρως (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος, Ταμειακές Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιμη περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  
 
Βάση ετοιμασίας  
Οι οικονομικές καταστάσεις του ΝΠΔΔ έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ.  
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2016 έχουν υιοθετηθεί από 
την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
εξαίρεση των πιο κάτω:  
• Ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση' 
σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου,  
• Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ 2009.  
• Της τροποποίησης του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧA7 σχετικά με την ισχύουσα ημερομηνία και τη 
μεταβατική περίοδο της Επαναταξινόμησης Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.  
Επιπλέον, οι ακόλουθες δύο ερμηνείες έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ αλλά η ισχύουσα 
ημερομηνία εφαρμογής τους έχει διαφοροποιηθεί. Εντούτοις, μια οντότητα μπορεί να 
επιλέξει την πρόωρη υιοθέτηση αυτών των ερμηνειών:  
• Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧA 12) 
'Συμφωνίες για Παραχώρηση Υπηρεσιών'.  
• Η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧA) 14 
'ΔΛΠ 19 Το όριο για Στοιχείο Ενεργητικού Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις 
Χρηματοδότησης και η Αλληλοεπίδραση τους'.  
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και 
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), όπως αυτή 
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού σε εύλογες αξίες (εφόσον απαιτείται).  
Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση στη 
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του ΝΠΔΔ. Οι τομείς που απαιτούν 
μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές και οι 
υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται στη 
Σημείωση 3.  
 
Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης  
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα 
λειτουργίας του ΝΠΔΔ.  
Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που 
παρουσιάζονται στα δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες, 
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ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές 
καταστάσεις.  
 
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  
Κατά το τρέχον έτος, το ΝΠΔΔ υιοθέτησε όλα τα ακόλουθα καινούργια και αναθεωρημένα 
ΔΠΧΑ τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές 
περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2016. Η υιοθέτηση αυτή δεν έχει επιφέρει 
σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του ΝΠΔΔ.  
(i) Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Νέα πρότυπα  
• ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε στις 12 Νοεμβρίου 2009 την 
πρώτη φάση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο αφού ολοκληρωθεί θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Η 
πρώτη φάση του ΔΠΧΑ 9 απαιτεί την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου μίας οικονομικής οντότητας για τη 
διαχείριση των εν λόγω στοιχείων και των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών 
ροών τους. Καταργούνται οι τέσσερεις κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε μία εκ των δύο κατηγοριών 
επιμέτρησης: αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  
• ΔΠΧΑ 15 'Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
Το καινούργιο πρότυπο εισάγει τη βασική αρχή ότι το έσοδο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν 
τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη, στην τιμή της συναλλαγής. Τα πακέτα 
αγαθών ή υπηρεσιών που ξεχωρίζουν πρέπει να αναγνωρίζονται ξεχωριστά, και τυχόν 
εκπτώσεις ή επιστροφές επί της τιμής της σύμβασης πρέπει γενικά να κατανέμονται στα 
επιμέρους στοιχεία. Όταν η αντιπαροχή διαφέρει για οποιοδήποτε λόγο, το ελάχιστο ποσό 
πρέπει να αναγνωρίζεται εάν δεν διατρέχει σημαντικός κίνδυνος αντιστροφής. Οι δαπάνες 
που πραγματοποιούνται για την εξασφάλιση των συμβολαίων με πελάτες πρέπει να 
κεφαλαιοποιούνται και να αποσβένονται κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου οι παροχές 
της σύμβασης καταναλώνονται.  
Τροποποιήσεις  
Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  
• ΔΠΧΑ 11 (Τροποποιήσεις) 'Λογιστικός χειρισμός για απόκτηση συμφερόντων σε Κοινές 
Επιχειρήσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2016).  
Η τροποποίηση αυτή προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό της απόκτησης 
συμφέροντος σε μια κοινή λειτουργία που αποτελεί επιχείρηση.  
• ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  
Το Πρότυπο τροποποιήθηκε για να αποσαφηνίσει την έννοια της σημαντικότητας και να 
εξηγήσει ότι η οντότητα δεν υποχρεούται να παρέχει τη συγκεκριμένη γνωστοποίηση που 
απαιτείται από ένα ΔΠΧΑ, εάν οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη γνωστοποίηση αυτή 
δεν είναι σημαντικές, ακόμη και αν το ΔΠΧΑ περιλαμβάνει μια λίστα με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις ή τις περιγράφει ως ελάχιστες απαιτήσεις. Το Πρότυπο παρέχει επίσης νέες 
οδηγίες σχετικές με τα υποσύνολα στις οικονομικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, τέτοια 
υποσύνολα (α) θα πρέπει να αποτελούνται από στοιχεία γραμμής που αποτελούνται από 
ποσά που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ (β) να παρουσιάζονται 
και επισημαίνονται κατά τρόπο που να καθιστά τα στοιχεία γραμμής που αποτελούν το 
υποσύνολο σαφή και κατανοητά (γ) να είναι συνεπή από περίοδο σε περίοδο και (δ) να μην 
εμφανίζονται με μεγαλύτερη έμφαση από τα υποσύνολα και τα σύνολα που απαιτούνται 
από τα ΔΠΧΑ.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και ΔΛΠ38 Διευκρίνηση των Αποδεκτών Μεθόδων Απόσβεσης 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  
Σε αυτή την τροποποίηση, το ΣΔΛΠ έχει διευκρινίσει ότι η χρήση μεθόδων που βασίζονται 
στο έσοδο για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι 
κατάλληλη, διότι το έσοδο που προκύπτει από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλά άλλους παράγοντες εκτός από την 
κατανάλωση των οικονομικών ωφελημάτων που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο.  
• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ16 και ΔΛΠ41 Γεωργία: Καρποφόρα φυτά (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηματοοικονομική αναφορά για τα καρποφόρα φυτά, όπως 
τα αμπέλια, τα δέντρα καουτσούκ και τους φοίνικες, τα οποία τώρα θα πρέπει να λογίζονται 
με τον ίδιο τρόπο όπως τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός διότι η λειτουργία τους 
είναι παρόμοια με εκείνη της παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι τροποποιήσεις αυτές τα 
περιλαμβάνουν στα πλαίσια εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Τα προϊόντα που 
αναπτύσσονται σε καρποφόρα φυτά θα παραμείνουν εντός του πλαισίου εφαρμογής του 
ΔΛΠ 41.  
• ΔΛΠ 27 (Τροποποιήσεις) 'Μέθοδος Καθαρής Θέσης σε Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις' 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο καθαρής θέσης 
για το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και 
συγγενείς εταιρείες στις ιδιαίτερες οικονομικές τους καταστάσεις.  
 
(ii) Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
Νέα πρότυπα  
• ΔΠΧΑ 16 ‘Μισθώσεις' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2019).  
Το νέο πρότυπο καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, τη μέτρηση, την παρουσίαση και 
γνωστοποίηση των μισθώσεων. Όλες οι μισθώσεις έχουν ως αποτέλεσμα o μισθωτής να 
αποκτά το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου κατά την έναρξη της μίσθωσης και, 
αν οι πληρωμές μισθωμάτων γίνονται με το πέρασμα του χρόνου, να αποκτά και τη 
χρηματοδότηση. Κατά συνέπεια, το ΔΠΧΑ 16 απαλείφει την κατάταξη των μισθώσεων ως 
λειτουργικές μισθώσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 17 και, 
αντ' αυτού, εισάγει ένα ενιαίο λογιστικό μισθωτικό μοντέλο. Οι μισθωτές θα πρέπει να 
αναγνωρίσουν: (α) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις μισθώσεις με 
διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής 
αξίας, και (β) τις αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων μίσθωσης ξεχωριστά από τόκους από 
τις υποχρεώσεις της μίσθωσης στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Κατά 
συνέπεια, ένας εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί μισθώσεις ως λειτουργικές μισθώσεις ή 
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να λογοδοτεί για τα δύο αυτά είδη των μισθώσεων με 
διαφορετικό τρόπο.  
• ΔΠΧΑ 16 ‘Ασφαλιστήρια συμβόλαια' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021).  
Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης, μέτρησης, παρουσίασης και γνωστοποίησης 
ασφαλιστικών συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου. Ο σκοπός 
του ΔΠΧΑ 17 είναι να διασφαλίσει ότι η οικονομική οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες 
που αντιπροσωπεύουν πιστά αυτές τις συμβάσεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχουν τη βάση 
στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων για να εκτιμήσουν την επίδραση που έχουν τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια στην οικονομική θέση της, στις χρηματοοικονομικές επιδόσεις και 
στις ταμειακές ροές της.  
Τροποποιήσεις  
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών Συγκροτήματος που 
αφορούν Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών' (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
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Οι τροποποιήσεις σημαίνουν ότι συνθήκες κατοχύρωσης που δεν βασίζονται στην επίδοση 
της αγοράς θα επηρεάσουν την αποτίμηση των συναλλαγών, όπου οι παροχές εξαρτώνται 
από την αξία των μετοχών και διευθετούνται σε μετρητά, με τον ίδιο τρόπο όπως την 
επηρεάζουν οι παροχές που διευθετούνται με την παραχώρηση μετοχών. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν επίσης την ταξινόμηση μιας συναλλαγής με καθαρό χαρακτηριστικό τη 
διευθέτηση στην οποία η οντότητα παρακρατεί ένα συγκεκριμένο τμήμα των μετοχικών 
τίτλων, που διαφορετικά θα εκδιδόταν στον αντισυμβαλλόμενο κατά την άσκηση (ή 
κατοχύρωση), σε αντάλλαγμα για τη διευθέτηση της φορολογικής υποχρέωσης του 
αντισυμβαλλόμενου που συνδέεται με την παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών. 
Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να ταξινομούνται ως διευθετούμενες με την παραχώρηση 
μετοχών στο σύνολό τους. Τέλος, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης το λογιστικό 
χειρισμό πληρωμών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διευθετούνται σε μετρητά 
και που τροποποιούνται σε διευθετούμενες με την παραχώρηση μετοχών, ως εξής:  
(α) η παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών αποτιμάται με αναφορά στη δίκαιη 
αξία, κατά την ημερομηνία της τροποποίησης, των μετοχικών τίτλων που χορηγούνται ως 
αποτέλεσμα της τροποποίησης, (β) η υποχρέωση διαγράφεται κατά την τροποποίηση, (γ) Η 
παροχή που εξαρτάται από την αξία των μετοχών και διευθετείται με την παραχώρηση 
μετοχών αναγνωρίζεται στο βαθμό που οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί μέχρι την 
ημερομηνία τροποποίησης, και (δ) η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της υποχρέωσης 
κατά την ημερομηνία τροποποίησης και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 
κατά την ίδια ημερομηνία καταχωρείται αμέσως στις κερδοζημιές.  
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 'Χρηματοοικονομικά Μέσα' μαζί με 
το ΔΠΧΑ 4 'Ασφαλιστήρια συμβόλαια' Συγκροτήματος που αφορούν Παροχές που 
Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
νέου πρότυπου χρηματοοικονομικών μέσων, το ΔΠΧΑ 9, πριν από την εφαρμογή του 
Πρότυπου που το ΣΔΛΠ αναπτύσσει για την αντικατάσταση του ΔΠΧΑ 4. Οι ανησυχίες αυτές 
περιλαμβάνουν προσωρινή μεταβλητότητα στην αναφορά των αποτελεσμάτων. Οι 
τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: μια επικαλυπτική προσέγγιση και μια 
προσέγγιση αναβολής. Το τροποποιημένο Πρότυπο θα δώσει σε όλες τις εταιρείες που 
εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια την επιλογή να αναγνωρίζουν στα άλλα συνολικά 
εισοδήματα, και όχι στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, τη μεταβλητότητα που 
μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν τη δημοσίευση του νέου Πρότυπου 
ασφαλιστήριων συμβολαίων. Επιπλέον, το τροποποιημένο Πρότυπο θα δώσει στις εταιρείες 
των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 
μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι 
οντότητες που αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το 
υφιστάμενο Πρότυπο χρηματοοικονομικών μέσων ΔΛΠ 39. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 4 
συμπληρώνουν τις υπάρχουσες επιλογές στο Πρότυπο που μπορούν ήδη να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της προσωρινής μεταβλητότητας.  
• Διευκρινίσεις για το ΔΠΧΑ 15 'Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες' (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
Οι τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τις βασικές αρχές του Πρότυπου αλλά διευκρινίζουν με ποιο 
τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές αυτές. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πώς να 
προσδιοριστεί μια υποχρέωση απόδοσης (την υπόσχεση να μεταφέρει ένα αγαθό ή μια 
υπηρεσία σε έναν πελάτη) σε σύμβαση, πώς να καθοριστεί εάν μια εταιρεία είναι εντολέας 
(ο πάροχος ενός αγαθού ή υπηρεσίας), ή ένας εντολοδόχος (υπεύθυνος για τη διευθέτηση 
της παροχής του αγαθού ή της υπηρεσίας) και πώς να καθοριστεί εάν τα έσοδα από τη 
χορήγηση μιας άδειας θα πρέπει να αναγνωρίζονται σε ένα χρονικό σημείο ή με την πάροδο 
του χρόνου. Εκτός από τις διευκρινίσεις, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν δύο επιπλέον 
ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους και της πολυπλοκότητας για μια εταιρεία όταν 
εφαρμόζει για πρώτη φορά το νέο Πρότυπο.  
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• ΔΛΠ 7 Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων (Τροποποιήσεις) (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 7 θα 
απαιτούν τη δημοσιοποίηση της συμφιλίωσης των κινήσεων στις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.  
• ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) 'Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων για μη 
πραγματοποιηθείσες ζημίες' (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2017).  
Η τροποποίηση έχει διευκρινίσει τις απαιτήσεις σχετικά με την αναγνώριση των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από 
χρεόγραφα. Η οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για 
μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που προκύπτουν από την προεξόφληση των ταμειακών ροών 
των χρεογράφων με επιτόκια της αγοράς, ακόμα και αν αναμένει να κρατήσει το μέσο μέχρι 
τη λήξη του και κανένας φόρος δεν θα πρέπει να καταβληθεί κατά την είσπραξη του 
κεφαλαίου. Το οικονομικό όφελος που ενσωματώνεται στην αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση προκύπτει από την ικανότητα του κατόχου του χρεογράφου να επιτύχει μελλοντικά 
κέρδη. (αναστροφή των επιπτώσεων της προεξόφλησης) χωρίς την καταβολή φόρων για 
αυτά τα κέρδη.  
• Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2014 2016 (εκδόθηκαν 8 Δεκεμβρίου 2016) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017)  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το σκοπό των απαιτήσεων γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 12, 
προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις γνωστοποίησης του ΔΠΧΑ 12, εκτός από εκείνες που 
σχετίζονται με συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για θυγατρικές, κοινοπραξίες 
και συνδεδεμένες εταιρείες, ισχύουν και για τη συμμετοχή μιας εταιρείας σε άλλες οντότητες 
που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση ή ως διακοπείσες δραστηριότητες, 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5.  
• Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, κύκλος 2014 2016 (εκδόθηκαν 8 Δεκεμβρίου 2016) 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018)  
Το ΔΠΧΑ 1 τροποποιήθηκε και μερικές από τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα ΔΠΧΑ για 
τις γνωστοποιήσεις σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα, παροχές σε εργαζομένους και 
επενδυτικές οντότητες αφαιρέθηκαν, καθώς αυτές οι βραχυπρόθεσμες απαλλαγές έχουν 
εξυπηρετήσει το σκοπό τους. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα 
έχει επιλογή, για κάθε επένδυση ξεχωριστά, όσον αφορά την αποτίμηση της σε δίκαιη αξία 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 από ένα οργανισμό διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή ένα 
επενδυτικό ταμείο, ταμείο αμοιβαίου κεφαλαίου ή παρόμοιες οντότητες, 
περιλαμβανομένων ασφαλιστικών ταμείων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις. Επιπλέον, 
μια οντότητα που δεν είναι επενδυτική οντότητα μπορεί να έχει μια συνδεδεμένη εταιρεία ή 
μια κοινοπραξία η οποία είναι επενδυτική οντότητα. Το ΔΛΠ 28 επιτρέπει μία τέτοια 
οντότητα να διατηρήσει τις αποτιμήσεις σε δίκαιη αξία που χρησιμοποιούνται από την εν 
λόγω επενδυτική οντότητα, συνδεδεμένη εταιρεία ή κοινοπραξία κατά την εφαρμογή της 
μεθόδου της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η επιλογή αυτή είναι επίσης 
διαθέσιμη για κάθε επένδυση ξεχωριστά.  
Νέες Ερμηνείες  
• ΕΔΔΠΧΑ22 'Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβολές ' (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  
Η διερμηνεία αναφέρεται στο πώς καθορίζεται η ημερομηνία της συναλλαγής για τον 
καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα χρησιμοποιηθεί για την αρχική 
αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου (ή μέρος αυτών), για τη 
διαγραφή ενός μη χρηματικού περιουσιακού στοιχείου ή μη χρηματικής υποχρέωσης που 
προκύπτει από μια προκαταβολή σε ξένο νόμισμα. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 21, η ημερομηνία της 
συναλλαγής για σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου 
(ή μέρος αυτών) είναι η ημερομηνία κατά την οποία η οντότητα αναγνωρίζει αρχικά το μη 
χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή τη μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτει από την 
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προκαταβολή. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις εκ των προτέρων, τότε η 
οντότητα πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία της συναλλαγής για κάθε πληρωμή ή την 
παραλαβή των προκαταβολών. Το ΕΔΔΠΧΑ22 εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η οντότητα αναγνωρίζει ένα μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική 
υποχρέωση που προκύπτει από μια προκαταβολή. Το ΕΔΔΠΧΑ22 δεν παρέχει οδηγίες 
εφαρμογής για τον ορισμό των χρηματικών και μη χρηματικών στοιχείων. Μία πληρωμή ή 
είσπραξη εκ των προτέρων γενικά οδηγεί στην αναγνώριση ενός μη χρηματικού 
περιουσιακού στοιχείου ή μη χρηματικής υποχρέωσης, ωστόσο, μπορεί επίσης να 
δημιουργήσει ένα χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Μια οντότητα μπορεί να 
χρειαστεί να εφαρμόσει την κρίση της για τον καθορισμό κατά πόσο ένα στοιχείο είναι 
χρηματικό ή μη χρηματικό.  
• ΕΔΔΠΧΑ22 'Αβεβαιότητα σχετικά με τους χειρισμούς φόρου εισοδήματος' (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019). Η διερμηνεία 
εφαρμόζεται στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (της φορολογικής ζημίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων 
φορολογικών πιστώσεων και των φορολογικών συντελεστών, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως 
προς το φορολογικό χειρισμό του ΔΛΠ 12.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση των πιο πάνω προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς ή Διερμηνειών σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει 
σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του ΝΠΔΔ.  
 
Αναγνώριση εισοδημάτων  
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
λογίζονται στη χρήση που αφορούν, ενώ κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, λογίζονται τα δεδουλευμένα και μη τιμολογημένα έσοδα πάσης φύσεως υπηρεσιών. 
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με 
τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
Τα έσοδα του ΝΠΔΔ αναγνωρίζονται ως εξής:  
• Παροχή υπηρεσιών  
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν τα οικονομικά οφέλη από την παροχή υπηρεσιών 
πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στο ΝΠΔΔ, τα σχετικά ποσά μπορούν να επιμετρηθούν 
αξιόπιστα και η παροχή υπηρεσίας έχει ολοκληρωθεί.  
• Έσοδα από τόκους  
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας 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. Στη 
συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.  
• Έσοδα από ενοίκια  
Τα έσοδα από ενοίκια ακινήτων λογίζονται σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης, βάση του μισθωτηρίου συμβολαίου.  
• Εισόδημα από ενοίκια  
Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων 
ανάλογα με την ουσία των σχετικών συμφωνιών.  
• Πιστωτικοί τόκοι  
Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει μιας χρονικής αναλογίας σε σχέση με το 
ανεξόφλητο κεφάλαιο και το κατάλληλο πραγματικό επιτόκιο το οποίο είναι το επιτόκιο που 
ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εισπράξεις οι οποίες αναμένεται 
να εισρεύσουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του στοιχείου ενεργητικού ώστε να εξισώνονται με 
την καθαρή λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού.  
 
Κόστος παροχών αποχώρησης προς το προσωπικό  
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Το προσωπικό του Πράσινου Ταμείου είναι αποσπασμένο, ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
υπολογιστεί κόστος παροχών αποχώρησης προσωπικού.  
 
Ξένα νομίσματα  
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η οικονομική μονάδα λειτουργεί (το λειτουργικό της 
νόμισμα).  
Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι συναλλαγές σε νομίσματα διαφορετικά 
από τα νομίσματα λειτουργίας των οικονομικών μονάδων (ξένα νομίσματα) καταχωρούνται 
με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ημερομηνία 
αναφοράς τα εκφραζόμενα σε ξένο νόμισμα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την 
ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα μη νομισματικά στοιχεία που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και εκφράζονται σε ξένα νομίσματα 
επαναμετατρέπονται με την ισχύουσα ισοτιμία της ημερομηνίας εκείνης που καθορίσθηκε η 
εύλογη αξία τους. Τα μη νομισματικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στο ιστορικό κόστος 
σε ξένο νόμισμα εμφανίζονται με την ισοτιμία της ημερομηνίας συναλλαγής.  
Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων, 
κατά την επαναμετατροπή των νομισματικών στοιχείων, περιλαμβάνονται στα 
αποτελέσματα του έτους. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την 
επαναμετατροπή των μη νομισματικών στοιχείων που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 
περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου, εκτός από διαφορές που προκύπτουν 
κατά την επαναμετατροπή των μη νομισματικών στοιχείων των οποίων τα κέρδη ή οι ζημιές 
αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια κεφάλαια. Για αυτά τα 
μη νομισματικά στοιχεία οποιοδήποτε στοιχείο αυτού του κέρδους ή της ζημιάς 
αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια στα ίδια κεφάλαια.  
 
Φορολογία  
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη 
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός στην έκταση όπου 
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας 
στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα 
συνολικά εισοδήματα ή απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.  
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει 
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στη χώρα όπου το ΝΠΔΔ 
δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί 
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις 
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα 
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι κατάλληλο 
με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.  
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης πάνω 
στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές καταστάσεις. 
Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από αρχική αναγνώριση 
ενός στοιχείου ενεργητικού ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός από συνένωση 
επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε τα λογιστικά ούτε 
τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται χρησιμοποιώντας 
φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί 
μέχρι την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται ότι θα ισχύουν όταν το σχετικό 
αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο ενεργητικού εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 
μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
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υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού 
τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι 
αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια 
φορολογική αρχή στο ΝΠΔΔ όπου υπάρχει πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε 
καθαρή βάση.  
Το Πράσινο Ταμείο έχει ατέλεια βάσει του άρθρου 4 του Ν.3889/2010, αλλά όχι για  
το φόρο εισοδήματος από τόκους. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου 4172/2013, «από το 
φόρο εισοδήματος απαλλάσσονται:  
α) οι φορείς γενικής κυβέρνησης με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο και 
υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.»  
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  
Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.  

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με 
τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το 
κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο 
διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης 
χρήσης του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης 
είναι τα ακόλουθα: Κτίρια  

4%  

Έπιπλα  10%  

Σκεύη  10%  

Μηχανές γραφείων  10%  

Η/Υ  20%  

Επιστημονικά όργανα  20%  

Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  20%  

 

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη.  
Η ωφέλιμη ζωή των παγίων περιουσιακών στοιχείων του ΝΠΔΔ έχει καθορισθεί ως εξής 

Κτίρια  50 έτη  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  5-15 έτη  

 

Τα στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται με χρηματοδοτικές μισθώσεις αποσβένονται με 
βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη χρήση τους στην ίδια βάση όπως και τα στοιχεία ενεργητικού 
του ΝΠΔΔ ή με βάση τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης εάν είναι συντομότερη.  
Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη χρήση αναθεωρούνται και προσαρμόζονται σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς εάν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο.  
Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο 
ποσό ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  
Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών 
ανακαινίσεων και άλλες μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου 
ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο ΝΠΔΔ 
μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του 
στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της 
υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.  
Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή 
όταν δεν αναμένονται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση 
του στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την 
απόσυρση ενός στοιχείου των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η 

ΑΔΑ: ΨΛ6846Ψ844-Ψ78



20 
 

διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου 
ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Λογισμικά προγράμματα  
Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο 
ΝΠΔΔ και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις 
δαπάνες για περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. 
Μετέπειτα, τα λογισμικά προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που 
βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις 
αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση 
λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Τα 
λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα 8 έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα 
προς χρήση.  
Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται 
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από τη διαγραφή ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων και της λογιστικής αξίας του στοιχείου 
ενεργητικού, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται.  
 
Μισθώσεις  
Οι μισθώσεις ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις όταν σύμφωνα με τους όρους 
μίσθωσης μεταφέρονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας στο 
μισθωτή. Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  
Το ΝΠΔΔ ως εκμισθωτής  
Τα ποσά που οφείλονται από τους μισθωτές σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
καταχωρούνται στις απαιτήσεις στο ύψος της καθαρής επένδυσης του ΝΠΔΔ στο μίσθιο. Το 
εισόδημα από αυτά τα μισθώματα κατανέμεται στις λογιστικές χρήσεις έτσι ώστε να 
αντανακλά μία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του ΝΠΔΔ πάνω στο 
ανεξόφλητο υπόλοιπο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.  
Το εισόδημα από μισθώματα λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζεται με βάση την σταθερή 
μέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής μίσθωσης. Τα αρχικά άμεσα κόστη που 
πραγματοποιούνται κατά τη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης 
προστίθενται στην λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού της μίσθωσης και 
αναγνωρίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
Το ΝΠΔΔ ως μισθωτής  
Οι μισθώσεις που μεταφέρουν στο ΝΠΔΔ ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Τα πάγια 
στοιχεία των μισθώσεων αυτών κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην 
εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των 
ελάχιστων μισθωμάτων.  
Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών 
εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό 
επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης.  
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Τα 
κεφαλαιοποιημένα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 
των παγίων.  
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών 
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων σε σταθερή 
βάση κατά την διάρκεια της μίσθωσης.  
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Χρηματοοικονομικά μέσα  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του ΝΠΔΔ, από τη στιγμή που 
το ΝΠΔΔ καθίσταται ένα μέρος εκ των συμβαλλόμενων του χρηματοοικονομικού μέσου.  
 
Υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες  
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι οφειλές πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν 
από προμηθευτές. Οι λογαριασμοί υποχρεώσεων ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του έτους (ή και περισσότερο 
αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον φυσιολογικό επιχειρηματικό κύκλο). Εφόσον όχι, 
τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις από εμπορικές 
δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.  
 
Απομείωση στην αξία στοιχείων ενεργητικού  
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άυλα περιουσιακά 
στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται για πιθανή απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 
αυτού.  
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η 
ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use).  
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία 
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από 
την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της 
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.  
Αν μία επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε 
προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία 
ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.  
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού του ΝΠΔΔ και ως 
εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των 
περιουσιακών της στοιχείων.  
 
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης, όταν υπάρχει επί του παρόντος νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών 
που αναγνωρίστηκαν και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, 
είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης. Αυτό 
δεν συμβαίνει κατά κανόνα με κύριες συμφωνίες συμψηφισμού, και τα σχετικά στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού παρουσιάζονται συνολικά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης.  
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Μετοχικό κεφάλαιο  
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία μίας (1) μετοχής του ΝΠΔΔ που κατέχει το 
Ελληνικό Δημόσιο.  
Το τυχόν τίμημα που καταβάλλεται πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται 
στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.  
Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται 
στα ίδια κεφάλαια, καθαρές από φόρους.  
 
Προβλέψεις  
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν το ΝΠΔΔ έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή 
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει ροή 
περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της υποχρέωσης 
έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημιές.  
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς 
σχηματιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης 
οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα 
καλύτερη εκτίμηση.  
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα 
απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.  
 
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
Οι μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα 
πέραν των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  
Το ΝΠΔΔ προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις, είτε προκειμένου να 
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές, είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη 
γεγονότων και συναλλαγών.  
Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες 
κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο 
/ όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων.  
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη 
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους 
επόμενους 12 μήνες και αφορούν στον προσδιορισμό της ανακτησιμότητας των εμπορικών 
απαιτήσεων, στον προσδιορισμό των παροχών προς το προσωπικό μετά την αποχώρηση, 
καθώς και την εκτίμηση δικαστικών διεκδικήσεων και αποζημιώσεων κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών της.  
Η Διοίκηση κρίνει εάν οποιοιδήποτε διακανονισμοί θα επηρέαζαν σημαντικά ή όχι την 
οικονομική θέση του ΝΠΔΔ. Παρ’ όλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων 
που σχετίζονται με διεκδικήσεις και απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που 
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, όπως και τις ερμηνείες σχετικά με 
τους νόμους και τους κανονισμούς.  
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις σχετικές παραγράφους των σημειώσεων.  
 
Κρίσεις  
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση του ΝΠΔΔ (εκτός των κρίσεων που 
συνδέονται με εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν τη 
σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
κυρίως σχετίζονται με:  
 
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  
Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων  
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Εκτιμήσεις και υποθέσεις  
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας 
καταστάσεις καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να 
σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι 
γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.  
Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για την εικόνα της 
οικονομικής κατάστασης του ΝΠΔΔ και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της Διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 
σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες.  
Το ΝΠΔΔ αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του 
παρελθόντος και την εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους 
οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις 
μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
Στη σημείωση 3 αναφέρονται οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν επιλεγεί από αποδεκτές 
εναλλακτικές αυτών.  
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  
• Φορολογία  
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο νομικού προσώπου απαιτούνται σημαντικές 
εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής 
φορολογίας είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 
ΝΠΔΔ αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 
υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό 
φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά 
αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο νομικού προσώπου και 
αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.  
 
• Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού  
Ο έλεγχος για απομείωση διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών 
που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού, χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες 
εκτιμήσεις της αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν 
δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου ενεργητικού, το 
ΝΠΔΔ εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία 
ανήκει το στοιχείο ενεργητικού.  
 
• Απομείωση άυλων στοιχείων ενεργητικού  
Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος αγοράς τους και 
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. 
Για τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται από συνενώσεις επιχειρήσεων, ως κόστος 
αγοράς θεωρείται η εύλογη τους αξία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Τα άυλα 
στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ζωή ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστο μία φορά 
ανά έτος. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται με την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών 
που αναμένεται να προκύψουν από τη χρήση των άυλων στοιχείων ενεργητικού, 
χρησιμοποιώντας ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιμήσεις της 
αγοράς και τους κινδύνους που σχετίζονται με το στοιχείο ενεργητικού. Όταν δεν είναι 
δυνατό να εκτιμηθεί η ανακτήσιμη αξία ενός επί μέρους στοιχείου ενεργητικού, το ΝΠΔΔ 
εκτιμά την ανακτήσιμη αξία της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία ανήκει το 
στοιχείο ενεργητικού.  
 
Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις.  
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Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό 
κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά 
εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα 
οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του 
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για 
μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 
επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 

Αναλύσεις και γνωστοποιήσεις Οικονομικών Καταστάσεων  
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  
Διευκρινίζεται ότι τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία του Πράσινου Ταμείου αποτιμήθηκαν 
στο ιστορικό κόστος τους ενώ οι αποσβέσεις τους έγιναν σύμφωνα με το ΠΔ 299/2003 όπως 
αναφέρεται παρακάτω. 

Κτίρια και κτιριακές εγκ/σεις 
σε ακίνητα τρίτων  

5-6  έτη  

Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισμός  

5  έτη  

Άυλα στοιχεία  3,33  έτη  

 

Επί των ακινήτων του Πράσινου Ταμείου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
Παρακάτω παρουσιάζουμε την μεταβολή που παρουσίασαν στη χρήση 01/01-31/12/2019 
και στην συγκριτική περίοδο 01/01-31/12/2018. 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
1/1/2019  

ΔΩΡΕΕΣ  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2019  

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 
1/1/2019  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 
31/12/2019  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ  3.492.147  0,00  0  3.492.147  0  0  0  3.492.147  

ΚΤΙΡΙΑ  4.860.018  0,00  0  4.860.018  4.860.018  0  4.860.018  0  

ΕΠΙΠΛΑ-
ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

139.995  0,00  2.399  142.394  87.711  12.459  100.170  42.224  

ΣΥΝΟΛΑ  8.492.160  0,00  2.399  8.494.559  4.947.729  12.459  4.960.188  3.534.371  

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
1/1/2018  

ΔΩΡΕΕΣ  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2018  

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 
1/1/2018  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

ΑΠΟΣΒΕΣΘΕΝΤΑ 
31/12/2018  

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΑ  3.492.147  0,00  0  3.492.147  0  0  0  3.492.147  

ΚΤΙΡΙΑ  4.860.018  0,00  0  4.860.018  4.860.018  0  4.860.018  0  

ΕΠΙΠΛΑ-
ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

134.270  0,00  5.725  139.995  80.132  7.579  87.711  52.284  

ΣΥΝΟΛΑ  8.486.435  0,00  5.725  8.492.160  4.940.150  7.579  4.947.729  3.544.431  

 

Απαιτήσεις από κοινωνικούς πόρους – τέλη – δικαιώματα 

                                                             31/12/2019  31/12/2018  

Απαιτήσεις από ελληνικό 
δημόσιο  

0  0  

ΣΥΝΟΛΑ  0  0  

 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
Το κονδύλι αυτό περιλαμβάνει :  
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Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 10.736.690€, λοιπά χρεόγραφα 536€ και επισφαλείς 
απαιτήσεις 4.648.155€ από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις. 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

Ταμείο  0  0  

Καταθέσεις όψεως και 
προθεσμίας  

3.467.063.678  3.239.477.422  

ΣΥΝΟΛΟ  3.467.063.678  3.239.477.422  
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Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις 
 
 

 
 
Εισφερόμενο κεφάλαιο  
Το εισφερόμενο κεφάλαιο την 31/12/2019 δεν έχει μεταβληθεί σε σύγκριση με τη χρήση 
2018 
 
Έσοδα από κοινωνικούς πόρους – τέλη – δικαιώματα 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

                                                          31/12/2019  31/12/2018  

Έσοδα από λατομεία 
(ν.4512/2018)  

185.385  0  

Έσοδα προερχόμενα από 
αυθαίρετα  

171.236.927  218.682.444  

Έσοδα προερχόμενα πρώην 
ΕΤΕΡΠΣ (Ιδιωτ.Πολεοδ. 
Μεταφ.συντ.δόμησης)  

12.000  66.070  

Έσοδα 20/% συμβάσεων ΕΔΕΥ 
ΑΕ από υδρογονάθρακες  

173.362  90.925  

Έσοδα προερχόμενα από 
Ειδικό Φορέα Δασών  

14.586.408  15.657.989  

Έσοδα από Δ.Ο.Υ  3.565.666  605.100  

Έσοδα από ΔΕΔΔΗΕ  134.756  209.535  

Έσοδα Υδάτων  527.521  673.901  

Έσοδα λοιπά-διάφορα  17.807  117.079  

Έσοδα από Παράβολα για την 
έκδοση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος  

115.398  0  

Έσοδα από πλειστηριασμούς 
δικαιωμάτων εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου 
(ν.3468/2006, άρθρο 25)  

61.979.051  0  

ΣΥΝΟΛΟ  252.534.281  236.103.043  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                             31/12/2019  31/12/2018  

Προμηθευτές εσωτερικού  47.084  327.239  

Προμηθευτές εξωτερικού  10.000  10.000  

Οργανισμοί Τοπική Αυτοδιοίκησης  124.555  333.693  

ΝΠΔΔ  668.787  649.549  

Ελληνικό Δημόσιο  35.875  37.949  

Δικαιούχοι Αμοιβών  794.661  664.923  

Επιταγές μη εμφανισθείσες  1.292.338  1.156.446  

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη  6.166.686  18.140.532  

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί  10.893  5.204  

ΣΥΝΟΛΟ  9.150.879  21.325.535  
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Δαπάνες για χρηματοδοτικά προγράμματα 
 

Δαπάνες άμεσες για 
εκτέλεση και συντήρηση 
έργων χρηματοδοτούμενες 
από το Πράσινο Ταμείο  

49.978.608  56.923.432  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  

Παροχές τρίτων  

Διάφορα έξοδα  

ΣΥΝΟΛΟ  49.978.608  56.923.432  

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

                                                                                                     31/12/2019  31/12/2018  

ΔΑΣΗ  4.456.732  4.459.924  

ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ  558.871  442.959  

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΠ  6.406.570  6.705.231  

LIFE+  1.299.178  849.311  

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  0  1.643.285  

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  0  38.860  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  119.443  584.756  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ  15.000.000  15.000.000  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  0  143.902  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ  19.421.449  25.522.114  

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  0  249.804  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ  2.716.364  1.283.288  

ΣΥΝΟΛΟ  49.978.608  56.923.432  

 
Λοιπά έσοδα 

31/12/2019  31/12/2018  

Διάφορα άλλα έσοδα  119.268  712.440  

ΣΥΝΟΛΟ  119.268  712.440  

 
Τα έσοδα 119.268€ αφορούν Επιχορηγήσεις Οργανισμών  
 
Έξοδα διοικητικής Λειτουργίας. 

31/12/2019  31/12/2018  

Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού  

107.892  43.141  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  671.320  357.630  

Παροχές τρίτων  64.296  47.033  

Φόροι - Τέλη  12.447  0  

Διάφορα έξοδα  84.528  68.731  

Αποσβέσεις  13.175  7.814  

ΣΥΝΟΛΟ  953.659  524.349  

 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

31/12/2019  31/12/2018  

Έκτακτες ζημίες  0  0  

ΣΥΝΟΛΟ  0  0  
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Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα  
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αφορούν σε τόκους από καταθέσεις και τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα σε τραπεζικά έξοδα. 

31/12/2019  31/12/2018  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  81.151.847  95.213.110  

Χρηματοοικονομικά έξοδα  -262.183  -246.692  

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

80.889.664  94.966.418  

 
 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα και έξοδα  
Τα 1.829.477€ αφορούν έσοδα προηγούμενων χρήσεων (επιστροφές επιχορηγήσεων 
ανεκτέλεστων έργων ). 

31/12/2019  31/12/2018  

Έκτακτα Έσοδα  1.829.477  4.491.871  

ΣΥΝΟΛΟ  1.829.477  4.491.871  

 
 
 

31/12/2019  31/12/2018  

Έκτακτα Έξοδα  1.383.830  449  

ΣΥΝΟΛΟ  1.383.830  449  

 
Λοιπές γνωστοποιήσεις 
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  
Ανάλυση προσωπικού ανά κατηγορία: 

Κατηγορία  Αριθμός προσωπικού  Αριθμός προσωπικού  

Διοικητικό προσωπικό 
(Πρόεδρος)  

9  1  

Σύνολο  9  1  

 
Το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού εντός της χρήσεως ανέρχεται σε 9 άτομα εκ 
των οποίων Πατρίκιος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ (01/01/2019-31/10/2019) & Σταθόπουλος 
Ευστάθιος Πρόεδρος Δ.Σ (23/10/2019 -31/12/2019).  
Το συνολικό κόστος του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται για τη χρήση 2019 στις 
107.892,41  
5.2 Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων  
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα είχαν επίδραση στις 
συνταχθείσες οικονομικές καταστάσεις.  
5.3 Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το ΔΛΠ 24  
Πέραν της αμοιβής του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές 
με συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ24, με τη διευκρίνιση ότι το σύνολο 
του Κεφαλαίου του ΝΠΔΔ ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.  
Οι πρόεδροι του Πράσινου Ταμείου έλαβαν ως αμοιβή τα εξής ποσά:  
▪ Πατρίκιος Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ (01/01/2019-31/10/2019) 30.000,00€. (καθαρές 
αποδοχές 22.512,00 – κρατήσεις 7.4787,90)  
▪ Σταθόπουλος Ευστάθιος Πρόεδρος Δ.Σ (23/10/2019 -31/12/2019) 6.700,00 (καθαρές 
αποδοχές 5.626,67 – κρατήσεις 1.073,33)  
 
Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις  
Την 9/2/2012 κατατέθηκε αναγγελία απαίτησης ενώπιον της τριμελούς επιτροπής 
εκκαθαριστών της ΔΕΠΟΣ Α.Ε, Αθήνα, οδός Δορυλαίου, αρ. 10 – 12, για ποσό € 4.648.155,19, 
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λόγω δανειοδότησης της ΔΕΠΟΣ Α.Ε. από το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ, του οποίου καθολικός διάδοχος 
είναι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 ν. 3889/2010 το «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ».  
 
Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς  
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την 
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.  
Η εξάπλωση του νέου κορωνοϊού «Covid-19», ο οποίος τον Μάρτιο 2020 κηρύχτηκε από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «πανδημία» καθώς και η επιβολή έκτακτων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της από τις επιμέρους κυβερνήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια 
οικονομία.  
Το ΝΠΔΔ με αίσθημα ευθύνης παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να ανταποκριθεί 
κατάλληλα σε όλα τα επίπεδα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιχειρηματική της 
λειτουργία.  
Στην παρούσα χρονική στιγμή εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας δεν θα επηρεάσουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ.  
Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι το ΝΠΔΔ δεν εντάχθηκε στις κατηγορίες των πλητώμενων 
επιχειρήσεων για τις οποίες επιβλήθηκε υποχρεωτική αναστολή των λειτουργιών τους.  
Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα 
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή της 
λειτουργία.  
Η διοίκηση εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υγειονομικό γεγονός δεν θα επηρεάσει 
την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης που 
κλείνει μέχρι και την ημέρα σύνταξης της παρούσας Έκθεσης, τα οποία μπορεί να 
επηρεάσουν την οικονομική διάρθρωση ή την οικονομική πορεία του ΝΠΔΔ. 
 
 
Αθήνα 11.12.2020 

Ο Δ/ντης 

 

Γεώργιος Πρωτόπαπας 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 

Ευστάθιος  Σταθόπουλος 
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