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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας « ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΟΠΕ  Α.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΟΠΕ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 της εταιρείας, 

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

την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. 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. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΟΠΕ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση 

και τις ταμειακές της 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  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τη γνώμη του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας: α) 

στο περιεχόμενο των παραγράφων 6.6, 6.8 & 6.12 των Σημειώσεων της Διοίκησης, το οποίο αποτελεί 

σημαντική ένδειξη για ενδεχόμενη αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας του Οργανισμού, β) στο 

περιεχόμενο της παραγράφου 6.21 των Σημειώσεων της Διοίκησης σχετικά με τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του Οργανισμού για τις χρήσεις 2007-2011 προς τις φορολογικές αρχές. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων 

από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013 

Κωνσταντίνος Λ. Τάκης 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14881 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ενεργητικό Σημ.

Μη κυκλοφοριακά στοιχεία 31/12/2012 31/12/2011

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 7.605.404,93 7.795.552,73

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 0,14 0,14

Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 6.3 1.221,14 12.471,14

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 18.199,79 14.018,81

7.624.826,00 7.822.042,82

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Εμπορικές απαιτήσεις 6.5 1.273.253,95 1.808.598,68

Προκαταβολές Εκθέσεων 6.6 116.817,03 159.571,62

Απαιτήσεις από Δημόσιο 6.6 2.503.520,07 2.475.818,75

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 6.6 189.535,43 1.019.178,38

Λογ.διαχ.προκαταβολών & πιστώσεων 6.6 546,47 8.808,13

Έξοδα επομένων χρήσεων 6.7 777.895,90 865.449,91

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 6.7 142.695,95 226.815,71

Ταμειακά διαθέσιμα & ταμειακά ισοδύναμα 6.8 1.702.635,79 2.121.100,10

6.706.900,59 8.685.341,28

Σύνολο Ενεργητικού 14.331.726,59 16.507.384,10

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.9 623.797,00 623.797,00

Αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 6.9 720.475,56 756.298,96

Δικαιώματα Κ.Ε.Δ. επί ενσώματων ακινητοποιήσεων 6.9 5.888.554,69 5.994.990,93

Λοιπά αποθεματικά 6.9 12.743,74 12.743,74

Αποτέλεσμα εις νέον 6.9 -9.326.002,86 -11.723.554,74

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων αποδιδόμενα στους 

μετόχους -2.080.431,87 -4.335.724,11581.014,90

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 6.10 864.620,71 966.947,84

Υποχρέωση ασφαλιστικού συμβολαίου εργαζομένων 6.10 3.138.523,01 4.048.688,98

Επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό 6.10 82.021,15 106.281,04

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.10 76.973,73 34.866,21

4.162.138,60 5.156.784,07

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 6.11 3.538.955,18 6.453.066,37

Προκαταβολές Εκθετών 6.11 535.807,89 679.015,95

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 6.11 163.973,23 100.670,92

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 6.11 72.462,79 85.719,78

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.11 132.737,99 401.121,82

Έσοδα επομένων χρήσεων 6.12 7.715.195,99 7.786.988,13

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 6.12 90.886,79 179.741,17

12.250.019,86 15.686.324,14

Σύνολο Υποχρεώσεων 16.412.158,46 20.843.108,21

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 14.331.726,59 16.507.384,10

ΟΠΕ Α.Ε.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  

 

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών 6.13 13.053.681,16 12.956.754,25

Κόστος Πωλήσεων 6.14 -8.404.242,02 -8.585.101,20

Μικτά κέρδη 4.649.439,14 4.371.653,05

(% επί αμιγούς κύκλου εργασιών) 35,62% 33,74%

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.15 281.293,11 1.208.201,23

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.16 -2.510.248,95 -9.053.154,03

Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 6.15 -168.501,79 -403.664,44

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) 2.453.011,84 -3.287.666,81

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 18,40% -23,21%

Αποσβέσεις -201.030,33 -589.297,38

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 2.251.981,51 -3.876.964,19

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,89% -27,37%

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.17 3.310,73 6.945,56

Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.17 0,00 0,00

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 6.17 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 2.255.292,24 -3.870.018,63

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,91% -27,32%

Μείον φόροι 6.18 0,00 0,00

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) 2.255.292,24 -3.870.018,63

(% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) 16,91% -27,32%

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από 

φόρους (Α) + (Β) 2.255.292,24 -3.870.018,63

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρείας 2.255.292,24 -3.870.018,63

Αριθμός μετοχών (τεμάχια) 212.900 212.900

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια) 212.900 212.900

Κέρδη (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή-

βασικά 6.19 10,59 € -18,18 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημ.

ΟΠΕ Α.Ε.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΚΙΝΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΛΟΙΠΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΑΠΟΘ/ΚΟ 

ΑΝΑΠΡ/ΓΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Κ.Ε.Δ. ΕΠΙ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ 

ΕΙΣ ΝΕΟ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΔΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Υπόλοιπα 1/1/2011 κατά Δ.Π.Χ.Α. 623.797,00 12.743,74 792.112,49 6.101.427,17 -7.995.785,88 -465.705,48
Αποτελέσματα μετά φόρων χρήσης 2011 -3.870.018,63 -3.870.018,63

623.797,00 12.743,74 792.112,49 6.101.427,17 -11.865.804,51 -4.335.724,11

Απόσβεση Αναπροσαρμογών Παγίων -35.813,53 -106.436,24 142.249,77 0,00

Υπόλοιπα 31/12/2011 623.797,00 12.743,74 756.298,96 5.994.990,93 -11.723.554,74 -4.335.724,11
Αποτελέσματα μετά φόρων χρήσης 2012 2.255.292,24 2.255.292,24

623.797,00 12.743,74 756.298,96 5.994.990,93 -9.468.262,50 -2.080.431,87

Απόσβεση Αναπροσαρμογών Παγίων -35.823,40 -106.436,24 142.259,64 0,00
Υπόλοιπα 31/12/2012 623.797,00 12.743,74 720.475,56 5.888.554,69 -9.326.002,86 -2.080.431,87
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

 

Σημ. 31/12/2012 31/12/2011

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 2.255.292,24 -3.870.018,63

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 201.030,33 589.297,38

Προβλέψεις -14.327,75 69.083,43

Συναλλαγματικές διαφορές -557,75 -7,70

Ζημίες από εκποίηση/διαγραφή παγίων 0,26 116,72

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

επενδυτικής δραστηριότητας -5.499,05 -505.816,62

Τραπεζικά και συναφή έξοδα 36.826,64 41.269,39

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.546.565,45 -111.541,61

(Μείωση) /αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -3.460.502,03 80.486,49

Μείον:

Πληρωμές (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0,00 0,00

Τραπεζικά και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -36.826,64 -41.269,39

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 522.001,70 -3.748.400,54

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων -10.882,79 -27.867,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων 

παγίων 0,00 0,00

Μείωση / (αύξηση) μακροπρόθεσμων απαιτήσεων -4.180,98 0,00

Τόκοι εισπραχθέντες 3.310,73 6.945,56

Σύνολο εισροών / (εκροών) από έπενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -11.753,04 -20.921,44

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων για αγορά παγίων 0,00 0,00

(Μείωση)/αύξηση μακριπρόθεσμων υποχρεώσεων -928.712,97 3.818.318,66

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -928.712,97 3.818.318,66

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) -418.464,31 48.996,68

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου 2.121.100,10 2.072.103,42

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.702.635,79 2.121.100,10

Ο.Π.Ε. Α.Ε.
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 Συνοπτικός (Δημοσιευμένος) Ισολογισμός  

31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.605.404,93 7.795.552,73

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,14 0,14

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 19.420,93 26.489,95

Πελάτες και Λοιπές  Απαιτήσεις 4.083.672,95 5.471.975,56

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά 920.591,85 1.092.265,62

Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.702.635,79 2.121.100,10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 14.331.726,59 16.507.384,10

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 623.797,00 623.797,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας -2.704.228,87 -4.959.521,11

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) -2.080.431,87 -4.335.724,11

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.080.117,45 5.050.503,03

Επιχορηγήσεις Παγίων 82.021,15 106.281,04

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.250.019,86 15.686.324,14

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 16.412.158,46 20.843.108,21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β) 14.331.726,59 16.507.384,10

Ο.Π.Ε. Α.Ε.
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο ΟΠΕ είναι ανώνυμος εταιρεία που αρχικά συστήθηκε με την επωνυμία Οργανισμός Προώθησης 

Εξαγωγών Α.Ε. με το Ν.528/1977, και πλέον ονομάζεται μετά από τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου, 

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. με το διακριτικό τίτλο ΟΠΕ (Α.Ε.). 

Για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία ορίζεται στην Αγγλική γλώσσα ως εξής: 

HELLENIC FOREIGN TRADE  BOARD (HEPO SA). 

Ο ΟΠΕ είναι κοινωφελής οργανισμός  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου 

συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. 

Τελεί υπό την εποπτεία του κράτους η οποία ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται για πενήντα χρόνια από την σύστασή της. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών και μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παραταθεί. 

Η έδρα του ΟΠΕ είναι στην οδό Μαρίνου Αντύπα 86-88 στην Ηλιούπολη.   

Ο Αρ.Μ.Α.Ε. του Οργανισμού είναι 2987/01/Β/86/2986 και αρμόδια αρχή είναι η  Νομαρχία Αθηνών και 

συγκεκριμένα ο  Κεντρικός Τομέας, Δ/νση ΑΕ, Τμήμα 6ο. 

Η διεύθυνση του Οργανισμού στο διαδίκτυο είναι www.hepo.gr. 

Με απόφαση του Δ.Σ μπορούν να ιδρύονται γραφεία του οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 

1.1 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η εξέλιξη της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά την χρήση και μέχρι 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσης, έχει ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2012 –28/02/2012 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΕΛΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ  ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ – ΕΚΠ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο ορισμός του Δ/ντος Συμβούλου του ΟΠΕ κ. Αλκιβιάδη Καλαμπόκη και ως Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε με ΚΥΑ την 28/2/2012 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 81/29-02-2012. 

http://www.hepo.gr/
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 29/02/2012 –31/12/2012 

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΛΕΝΗ ΑΛΒΑΝΟΥ ΜΕΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ  ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΜΕΛΟΣ 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΓΑΠΙΔΟΥ ΜΕΛΟΣ – ΕΚΠ.ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

1.2 Εισηγητικό Σημείωμα του Προέδρου του Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Κατά τη διάρκεια του 2012, παρά τη μειωμένη χρηματοδότηση και την έλλειψη πόρων, καταφέραμε 

περαιτέρω εξορθολογισμό δαπανών, περαιτέρω μείωση διοικητικών και λειτουργικών εξόδων, μείωση των 

υποχρεώσεων μας προς προμηθευτές, σημαντική αύξηση των δράσεων με ποιοτική αναβάθμιση τους και 

αντίστοιχα αναβάθμιση της συνολικής εικόνας της παρουσίας της χώρας στο εξωτερικό. Με αυτόν τον 

τρόπο προετοιμαζόμαστε για περαιτέρω αύξηση των δράσεων και ενίσχυση των κλάδων για το 2013.  

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Οργανισμό το 2012 είναι οι ακόλουθες: 

 Διοργάνωση της συμμετοχής σε σαράντα εφτά (47) Διεθνείς Εκθέσεις.  

 Διοργάνωση πέντε (5) επιχειρηματικών αποστολών . 

 Υλοποίηση της Β΄ φάσης generic προγράμματος 3ετούς διάρκειας – προώθησης του κρασιού σε 

ΗΠΑ, Καναδά, Ρωσία, μέσω διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων που απευθύνονται σε στοχευμένες 

ομάδες επαγγελματιών του κλάδου, διαφημιστικών καταχωρήσεων και αφιερωμάτων σε επιλεγμένα 

περιοδικά κύρους, προσκλήσεων αγοραστών και δημοσιογράφων, κ.α.  

 Προγράμματα στο πλαίσιο των κανονισμών 3/2008 του Συμβουλίου και 510/2008 της Επιτροπής, 

σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για το ελαιόλαδο και τα κατεψυγμένα αλιεύματα 

και τα ευρύαλα μεσογειακά είδη (τσιπούρα και λαυράκι), στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες 

χώρες. 

 Υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας της δράσης του Οργανισμού. 

 Συσκευασία και εκπαίδευση. 

Διοργάνωση της συμμετοχής σε  σαράντα εφτά (47) Διεθνείς Εκθέσεις 

Οι Διεθνείς Εκθέσεις, ως πολυλειτουργικό εργαλείο του Μάρκετινγκ, αποτελούν σημαντικό μέσο ανάπτυξης 

επιχειρηματικών σχέσεων, προβολής της εταιρικής ταυτότητας των επιχειρήσεων και ανάδειξης της εικόνας 

των χωρών που συμμετέχουν. Γι’ αυτό και η συμμετοχή ομόλογων του ΟΠΕ Οργανισμών Εξωτερικού 

Εμπορίου και ανταγωνιστριών χωρών στις Διεθνείς Εκθέσεις είναι τόσο μεγάλη και υψηλού 

προϋπολογισμού, όπως πολύ μεγάλος είναι και ο αριθμός των χιλιάδων επαγγελματιών – αγοραστών-

δημοσιογράφων που τις επισκέπτονται από πολλές χώρες και όχι μόνο από την χώρα που τις διοργανώνει. Η 

αύξηση του αριθμού των εκθέσεων με την παράλληλη αύξηση των εκθετών αλλά και της εκθεσιακής 
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επιφάνειας σε τ.μ., επιβεβαιώνει την επιλογή του Οργανισμού να παρέχει πρόσβαση σε περισσότερα 

εκθεσιακά γεγονότα και χώρες.  

Αναλυτικά στοιχεία παρατίθενται στο προφίλ των εκθέσεων που επισυνάπτεται. 

 

 Διαδικασία επιλογής εκθέσεων-κατάρτιση Εκθεσιακού Προγράμματος  

Εξυπηρετώντας αυτή την ανάγκη, καταρτίσθηκε το Εκθεσιακό Πρόγραμμα του ΟΠΕ για το 2012 

αξιολογώντας: 

 Τη σημαντικότητα της Έκθεσης για τον κλάδο και σε σχέση με την αγορά-στόχο που 

διοργανώνεται (σύνδεση αγοράς – κλάδου) 

 Το βαθμό διεθνοποίησης της Έκθεσης δηλαδή τον αριθμό συμμετοχής ξένων χωρών καθώς και 

διεθνών επισκεπτών-αγοραστών που προσελκύει η Έκθεση από χώρες- στόχους, σε συνδυασμό 

με τη συμμετοχή ανταγωνιστριών χωρών (διεθνοποίηση)  

 Το ενδιαφέρον συμμετοχής των ελληνικών επιχειρήσεων (επιχείρηση) 

και λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις προτάσεις των Περιφερειών – Επιμελητηρίων –Συνδέσμων – Ενώσεων - Ομοσπονδιών 

στους οποίους εστάλη σχέδιο του Εκθεσιακού Προγράμματος για διαβούλευση(Συνεργασία) 

 Τις προτάσεις των Γραφείων ΟΕΥ (Συνεργασία) 

 Τους διαθέσιμους πόρους (Οικονομική επάρκεια) 

 

 Χαρακτηριστικά ελληνικής συμμετοχής το 2012 

Το εκθεσιακό πρόγραμμα 2012 περιλάμβανε τη συμμετοχή σε  σαράντα εφτά (47)  Διεθνείς Εκθέσεις 

έναντι  τριανταπέντε  (35) το 2011 , που πραγματοποιήθηκαν σε  22 χώρες έναντι 17 το 2011 (αύξηση 

29,4%), με συμμετοχές  852  επιχειρήσεων έναντι 608 το 2011,  σε περίπτερα που κάλυψαν συνολική 

εκθεσιακή επιφάνεια 13.368 τ.μ. έναντι 11.123 τμ το 2011. Συγκρίνοντας τα παραπάνω νούμερα προκύπτει 

αύξηση 34,3% στον αριθμό των συμμετοχών μας σε διεθνείς εκθέσεις με ανάλογη αύξηση 40,1% στον 

αριθμό των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και 20,2% αύξηση στη συνολική  εκθεσιακή επιφάνεια. 

Μεταξύ των διεθνών εκθέσεων που συμμετείχε ο ΟΠΕ, συμπεριλαμβάνονται οι σημαντικότερες Διεθνείς 

Εκθέσεις των κλάδων Τροφίμων-Ποτών, Δομικών Υλικών, Καλλυντικών κ.α. όπως SIAL, Prowein, Big 5 

Show , Project  Qatar , Cosmoprof , HKFF , Equiphotel, αλλά και οι σημαντικότερες εκθέσεις σε αγορές-

στόχους όπως Summer Fancy Food στις ΗΠΑ, Index, HotelShow στα Η.Α.Ε. κ.λ.π. 

Μεταξύ των κλάδων που προβλήθηκαν συμπεριλαμβάνονται οι κατηγορίες: 

Νωπά - μεταποιημένα και βιολογικά τρόφιμα, οίνοι-ποτά, δομικά υλικά, ξενοδοχειακός και αγροτεχνικός 

εξοπλισμός, τεχνολογία, καλλυντικά, γούνα, ένδυμα κ.λ.π. 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΟΠΕ  Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 

35
η
 Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 

(Τα ποσά είναι  σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σελίδα 14 από 61 

 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ανά κατηγορία προϊόντων 

 

1. Τα τρόφιμα, οίνοι και ποτά μετείχαν σε 18 Διεθνείς Εκθέσεις, με περίπτερα εκθεσιακής επιφάνειας 

5.426 τ.μ., στα οποία συμμετείχαν 470 επιχειρήσεις, έναντι 15 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια 

4.693 τ.μ., με 331 συμμετοχές το 2011. 

2. Τα βιομηχανικά προϊόντα μετείχαν σε 16 Διεθνείς Εκθέσεις, με περίπτερα εκθεσιακής επιφάνειας 

3.743 τετρ. μέτρα και με 175 συμμετοχές επιχειρήσεων, έναντι 10 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια 

2.921 τ.μ., με 131 συμμετοχές το 2011. 

3. Τα καταναλωτικά προϊόντα συμμετείχαν σε 13 Διεθνείς Εκθέσεις με περίπτερα εκθεσιακής 

επιφάνειας 4.199 τετρ. μέτρων και 207 συμμετοχές, έναντι 10 εκθέσεων σε εκθεσιακή επιφάνεια 

3.509 με 146 συμμετοχές τ.μ. το 2011. 

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη αύξηση του αριθμού των εκθετών αλλά και τις κάλυψης εκθεσιακής επιφάνειας 

και μάλιστα από επιχειρήσεις που αποτολμούν τις πρώτες τους προσπάθειες προβολής. 

Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στα κορυφαία εκθεσιακά γεγονότα της χρονιάς, την SIAL για τον κλάδο 

τροφίμων με 163 εκθέτες και 2.064 τ.μ, την Big 5 Show στο Ντουμπάι για τον κλάδο των δομικών – 

κατασκευαστικών υλικών και υπηρεσιών, με 42 εταιρείες και 905τ.μ. και τέλος τη HKFF στο Χόνγκ Κόνγκ 

για τον κλάδο γούνας, με 43 εταιρείες και 1.176 τ.μ. Και τα τρία αυτά γεγονότα ύψωσαν με εξαιρετική 

επιτυχία την ελληνική σημαία στις αντίστοιχες αγορές και για τους αντίστοιχους κλάδους, αφού επέφεραν 

σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα (κατά δήλωση των εκθετών), ενώ απέσπασαν και σχετικά σχόλια για τη 

συντονισμένη και καλαίσθητη προβολή της ελληνικής παρουσίας. 

 

 Αξιολόγηση συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις –Αποτελέσματα  

Από την επεξεργασία των δελτίων αξιολόγησης που συμπληρώνονται από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Όσον αφορά στις παρεχόμενες από τον ΟΠΕ υπηρεσίες και την αξιολόγηση των στόχων που θέτει η ίδια η 

συμμετέχουσα επιχείρηση, προκύπτει πολύ υψηλός βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων.  

   

Εμφάνιση Ελληνικού 

περιπτέρου 

καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →91% 

Λειτουργικότητα 

Ελληνικού περιπτέρου  

καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →88% 

Θέση Ελληνικού 

περιπτέρου 

καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →85% 

Λειτουργία Ελληνικού 

περιπτέρου 

καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →93% 
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Μεταφορά εκθεμάτων καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →97% 

Προβολή Ελληνικής 

συμμετοχής  

καλή έως άριστη   Βαθμός ικανοποίησης →68% 

Οι παρεχόμενες συνολικά από τον ΟΠΕ υπηρεσίες κρίνονται από καλές έως άριστες σε ποσοστό περίπου 

90% των απαντήσεων, με εξαίρεση μόνο τις υπηρεσίες προβολής της ελληνικής συμμετοχής όπου το 

ποσοστό ικανοποίησης 68% που αποτυπώνεται, συγκεντρώνεται και ερμηνεύεται από το πραγματικό 

γεγονός ότι ο ΟΠΕ δεν διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για να επενδύσει σε δράσεις προβολής, και οι 

επιχειρήσεις συγκρίνουν την προβολή της ελληνικής συμμετοχής με εκείνη άλλων χωρών όπως Τουρκία, 

Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία κλπ, οι οποίες ανέκαθεν επενδύουν μεγάλα ποσά για την προβολή των 

συμμετοχών τους. Παρ’ όλα αυτά, όπου υπήρχε δυνατότητα προχωρήσαμε σε μια ουσιαστική και 

ολοκληρωμένη προβολή της Ελληνικής συμμετοχής (βλ. Sial Paris) και αυτό αξιολογήθηκε απολύτως 

θετικά όχι μόνο από τους Έλληνες συμμετέχοντες, αλλά και από τους ξένους επισκέπτες. 

Από τα δελτία προκύπτει επίσης ότι το 64% των επιχειρήσεων / εκθετών εκδηλώνει την πρόθεση για 

επανασυμμετοχή στην Έκθεση, το 32% ότι πιθανόν θα ξανασυμμετάσχει, ενώ  ένα μικρό ποσοστό 4% δεν 

θα συμμετάσχει.  

Συμπερασματικά συνάγεται ότι η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις είναι μεγάλη 

και συμβάλει στην προώθηση των εξαγωγών, αφού δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

πραγματοποιήσουν μεγάλο αριθμό εμπορικών επαφών, πολλές από τις οποίες θα εξελιχθούν σε συνεργασίες 

και εμπορικές συναλλαγές. Η αποτελεσματικότητα αυτή θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν 

αυξάνονταν οι διαθέσιμοι πόροι για να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις επιχειρήσεις (όπως κάνουν πολλοί 

ανταγωνιστές) και να αυξηθεί ο αριθμός των εκθετών στις Διεθνείς Εκθέσεις, αλλά και για να διατεθούν 

περισσότερα κονδύλια για προβολή. Παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας (διαδικτυακό περιβάλλον κτλ.), ο 

αριθμός των εκθέσεων παγκοσμίως διευρύνεται συνεχώς με σημαντικότατη αύξηση των εκθετών. 

Στο πλαίσιο της ανανέωσης και αναδιοργάνωσης του Οργανισμού, εδώ και δύο χρόνια, έχουν τεθεί καινούρια 

σχέδια προώθησης και νέες ιδέες προβολής και επικοινωνίας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

παγκόσμια αγορά.  

Στη Δ.Ε. SIAL αξιοποιήθηκαν εργαλεία προώθησης της ελληνικής συμμετοχής, όπως ηλεκτρονικές 

προσκλήσεις, διαφήμιση - banners, δημιουργία δίγλωσσου καταλόγου εκθετών, συνεργασία με Γάλλους 

bloggers και δημοσιογράφους του χώρου των τροφίμων, προώθηση της ελληνικής γαστρονομίας πριν, κατά 

τη διάρκεια και μετά από την έκθεση, μέσω blogs μαγειρικής, λειτουργία ελληνικού εστιατορίου κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής, κα.   

Σε όλες τις συμμετοχές σε διεθνή εκθεσιακά γεγονότα του κλάδου των τροφίμων και ποτών, ο ΟΠΕ 

συνεχίζει, αναλόγως, την αξιοποίηση εργαλείων marketing με αποτέλεσμα η εικόνα της ελληνικής 

συμμετοχής να έχει βελτιωθεί κατά πολύ και η ικανοποίηση τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών να 

έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.  

 Brand κλάδου τροφίμων – ποτών «Taste like Greece»  

Με αυτή τη λογική, δημιουργήθηκε το brand “Taste like Greece”, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη 

Δ.Ε. ANUGA 2011 τον Οκτώβριο 2011 και έκτοτε αποτελεί την ταυτότητα των ελληνικών τροφίμων και 

ποτών σε όλα τα εκθεσιακά γεγονότα όπου ο ΟΠΕ συντονίζει την ελληνική παρουσία.   
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Η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής (τρόφιμα, φρούτα, βιολογικά κτλ.) διατρέχεται από τη σήμανση “Taste 

Like Greece” και υποστηρίζεται με εργαλεία όπως banners, καταχωρήσεις, έντυπα, κατάλογοι εκθετών, κτλ. 

Βασική επικοινωνιακή αρχή του brand είναι ότι προϊόντα, υπηρεσίες, τρόπος παρουσίασης και χώρα 

προέλευσης, οφείλουν να λειτουργούν συνεργατικά και να δημιουργούν μία αίσθηση εικόνας και ταυτότητας 

των Ελληνικών προϊόντων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το brand «Taste like Greece» διακρίθηκε στη κατηγορία corporate design στην 

κορυφαία διοργάνωση στον τομέα του corporate design, τα βραβεία red dot. Η σχετική βράβευση έγινε τον 

Οκτώβριο του 2012 στο Βερολίνο.  

 

 Διοργάνωση πέντε (5) επιχειρηματικών αποστολών 

Οι επιχειρηματικές αποστολές αποτελούν τα πρώτα βήματα για εξαγωγές σε μια αγορά, και ανάλογα με τα 

αποτελέσματα, οι επιχειρήσεις είτε εγκαταλείπουν τη συγκεκριμένη αγορά και προχωρούν σε αναζήτηση 

άλλης, είτε περνούν σε άλλους τρόπους διεύρυνσης και εδραίωσης της συνεργασίας τους. Συμμετέχουν 

επιχειρήσεις κάθε μεγέθους γιατί αποτελούν αποτελεσματικό εργαλείο χαμηλού κόστους που δίνει την 

δυνατότητα γρήγορης απόφασης σχετικά με μια αγορά, γι’ αυτό και προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών 

επιχειρήσεων, πολλοί από τους οποίους είναι νέοι πελάτες του ΟΠΕ. Το συγκεκριμένο εργαλείο 

(επιχειρηματικές αποστολές) αποτελεί για κάποιους επιχειρηματίες – εξαγωγείς ένα σταθερό εργαλείο 

προώθησης των εταιρειών τους και των προϊόντων τους, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν μέρος συνεχώς στις 

επιχειρηματικές αποστολές και να επιλέγουν το συγκεκριμένο τρόπο προβολής έναντι των εκθέσεων.  

Η διαδικασία της προετοιμασίας των συναντήσεων περιλαμβάνει την επιλογή των ξένων επιχειρήσεων, 

βάσει των αναγκών των ελληνικών εταιρειών και την οριστικοποίηση των συναντήσεων βάσει 

συγκεκριμένου ενδιαφέροντος του ξένου για την ελληνική επιχείρηση. Η συγκεκριμένη διαδικασία γίνεται 

με συνεργασία των ΟΕΥ, με κάποιες φορές επιπρόσθετο επιτόπιο προσωπικό, αλλά και κάποιες άλλες φορές 

με τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών που αναλαμβάνουν τον καθορισμό των Β2Β συναντήσεων.   

Το 2012 ο Οργανισμός οργάνωσε 5 επιχειρηματικές αποστολές σε 3 χώρες: Ρωσία (3 αποστολές),  

Ιορδανία και Βέλγιο.  

Στις αποστολές το 2012 συμμετείχαν  επιχειρήσεις από 8 κλάδους, με κυριότερα προϊόντα τρόφιμα, δομικά 

υλικά, χημικά, βιομηχανικός εξοπλισμός, κ.λ.π.  

Ειδικά για τον κλάδο της πέτρας Καρύστου και των σκαφών αναψυχής και μετά από αίτημα των κλαδικών 

παραγόντων – φορέων, διοργανώθηκε αμιγής επιχειρηματική αποστολή σε συνεργασία με το Επιμελητήριο 

Ευβοίας αφενός, και με τον ΣΕΚΑΠΛΑΣ αφετέρου.  

Στις αποστολές συμμετείχαν συνολικά 57 ελληνικές εταιρείες οι οποίες πραγματοποίησαν 472 

επιχειρηματικές συναντήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο 8 συναντήσεις ανά ελληνική επιχείρηση. 

Από το 2011 ο Οργανισμός δεν αναλαμβάνει το ταξιδιωτικό πακέτο για λογαριασμό των συμμετεχουσών 

εταιρειών. Οι εταιρείες αναλαμβάνουν μόνες τους το ταξιδιωτικό πακέτο και ο ΟΠΕ πλέον αναλαμβάνει τον 

καθορισμό των Β2Β συναντήσεων με ένα πολύ λογικό κόστος για τις επιχειρήσεις.  

Τέλος, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με την αναλυτική καταγραφή των αποστολών που 

πραγματοποιήθηκαν το 2012:  
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Α/Α ΧΩΡΕΣ ΚΛΑΔΟΙ 

1 

ΡΩΣΙΑ 

ΜΟΣΧΑ 

(19 – 22/3/2012) 

ΣΚΑΦΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ  

2 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ     

 ΑΜΜΑΝ 

(22 – 25/4/2012) 

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, BIOMHXΑΝΙΚΟΣ & 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΑ – 

ΠΟΤΑ, ΧΗΜΙΚΑ 

3 

ΡΩΣΙΑ 

ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 

(4 – 9/11/2012) 

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ, ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΠΙΠΛΑ,     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

4 

ΡΩΣΙΑ 

ΜΟΣΧΑ 

(25 – 29/11/2012) 

ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

5 

ΒΕΛΓΙΟ   

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

(10 – 13/12/2012) 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΤΑ 

 

Υλοποίηση της Γ΄ φάσης προγράμματος προώθησης του κρασιού σε τρίτες χώρες: ΗΠΑ, Καναδάς, 

Ελβετία, Ρωσία  2012. 

Το 2012 υλοποιήθηκε η γ’ φάση του προγράμματος της ΚΟΑ για την προβολή οίνων σε Τρίτες Χώρες, με 

την οποία ολοκληρώθηκε το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ: 

 Καταχωρήσεις σε 3 από τα  σημαντικότερα περιοδικά τροφίμων – ποτών  

 Καταχωρήσεις σε 6 ηλεκτρονικά περιοδικά κρασιού 
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ΕΛΒΕΤΙΑ: 

 Καταχωρήσεις σε 4 από τα σημαντικότερα γερμανόφωνα περιοδικά τροφίμων – ποτών 

 Άρθρα σε 12 περιοδικά (έντυπα και ηλεκτρονικά) τροφίμων και κρασιού 

ΡΩΣΙΑ:  

 7 καταχωρήσεις και άρθρα σε 2 ρωσικές εκδόσεις για το κρασί 

 

2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ  

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο ΟΠΕ διοργάνωσε επισκέψεις σημαντικών οινοχόων, εστιατόρων και 

δημοσιογράφων στους ελληνικούς αμπελώνες, σε ζώνες παραγωγής οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ. 

 Πρόσκληση 6 Αμερικανών δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες 

το Μάρτιο 2012 (10 -19/3) και στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2012 

 Πρόσκληση 6 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ρωσία 14 - 

19/3/2012 για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες το Μάρτιο 2012 (10 -19/3) και στο ΟΙΝΟΡΑΜΑ 

2012 

 Πρόσκληση 6 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ελβετία για 

επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες και για την έκθεση οίνων ΟΙΝΟΡΑΜΑ, 14-18/3/2012 

 Επίσκεψη της κυρίας Ilka Lindemann, αρχισυντάκτριας του περιοδικού WEINWELT, στη Σάμο. 

Επίσκεψη 7 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από την Ελβετία στην 

Σαντορίνη και τη Νάουσα, 25-29/4/2012 

 Πρόσκληση 12 επαγγελματιών και δημοσιογράφων του κλάδου του κρασιού από τη Ρωσία – 

Επίσκεψη στην Κρήτη (31/5-7/6/2012) 

 Πρόσκληση Αμερικανών 9 δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες 

στην Πελοπόννησο, Κρήτη και Σαντορίνη (27/5 -6/6/2012) 

 Πρόσκληση 9 Αμερικανών δημοσιογράφων και αγοραστών για επίσκεψη σε ελληνικούς αμπελώνες 

στην Κεντρική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μακεδονία και την Ήπειρο (30/5 -10/6) 

Συνολικά φιλοξενήθηκαν 24 άτομα από την Β. Αμερική, 14 από την Ελβετία και 18 από την Ρωσία. 

 

3. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ – ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ  

 Εκδηλώσεις παρουσίασης – γευστικής δοκιμής ελληνικών κρασιών στη Μόσχα 

Κατά τη διάρκεια της PRODEXPO, και συγκεκριμένα την 15η και 16η Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν, 

τέσσερα σεμινάρια προβολής του ελληνικού κρασιού, από τον Sommelier, κύριο Atanassov Bisso, ο οποίος 

είναι ο «Πρέσβης του Ελληνικού κρασιού στη Ρωσία». Στα σεμινάρια αυτά συμμετείχαν 83 καλεσμένοι, 

αγοραστές, δημοσιογράφοι του κλάδου και sommeliers, που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να γνωρίσουν τα 

ελληνικά κρασιά και να τα προωθήσουν στη ρωσική αγορά. 

 Εκδηλώσεις παρουσίασης – γευστικής δοκιμής σε τρεις Ελβετικές πόλεις (7,8 & 9 Μαΐου 

2012) 

Υλοποιήθηκαν εκδηλώσεις παρουσίασης και γευστικής δοκιμής σε τρεις ελβετικές πόλεις, τη Ζυρίχη στις 

7/5, τη Βέρνη στις 8/5 και τη Λουκέρνη στις 9/5/2012. Αυτή ήταν η τρίτη χρονιά που οργανώνουμε 
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εκδηλώσεις παρουσίασης / γευστικής δοκιμής ελληνικών κρασιών στην Ελβετία. 

 Β. Αμερική - Road Show ΗΠΑ – Καναδάς 

Από 10 έως 22 Μαΐου έγινε μια σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο του ετήσιου Road Show με την παρουσία 

ελλήνων οινοπαραγωγών στις πόλεις Μόντρεαλ (10 Μαΐου), Τορόντο (15 Μαΐου), Νέα Υόρκη (17 Μαΐου) 

και Σαν Φρανσίσκο (22 Μαΐου).  

Στις δύο πόλεις του Καναδά οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις 

προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού κρασιού στον Καναδά και ακολούθησαν μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις 

γευστικής δοκιμής (Grand Tastings), κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκαν εκλεκτοί οίνοι ΠΟΠ και 

ΠΓΕ από ολόκληρη την Ελλάδα συνοδευμένοι από δημοφιλή εδέσματα της διεθνούς γαστρονομικής σκηνής, 

έτσι ώστε να προβληθεί ο food friendly χαρακτήρας των ελληνικών κρασιών. 

Στην εκδήλωση της Νέας Υόρκης έγινε μια γευστική δοκιμή κρασιών οίνων ΠΟΠ και ΠΓΕ περίπου 50 

οινοποιείων από ολόκληρη την Ελλάδα και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το πρώτο ελλ-οινικό webinar, 

δηλαδή ένα σεμινάριο με ταυτόχρονη γευστική δοκιμή χαρακτηριστικών ελληνικών κρασιών το οποίο 

προβλήθηκε live μέσω του διαδικτύου.  

Το road show έκλεισε στις 22 Μαΐου με ένα μεσημεριανό οινικό γεύμα και γευστική δοκιμή σε δημοφιλές 

εστιατόριο του Σαν Φρανσίσκο το οποίο απευθύνθηκε σε κορυφαίους δημοσιογράφους, bloggers και 

αγοραστές της Βόρειας Καλιφόρνια.  

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 Συμμετοχή στη Δ.Ε PRODEXPO  (Μόσχα, 8-12/2/2012) ΡΩΣΙΑ με Wine Bar, με τη συνεργασία 

Ρώσων sommeliers οι οποίοι παρουσίαζαν τα ελληνικά κρασιά, δίδοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες 

να δοκιμάσουν 40 συνολικά ετικέτες κρασιών διαφόρων ποικιλιών και γεωγραφικών περιοχών της 

Ελλάδας. Οι οίνοι που προβλήθηκαν στο ΚΟΑ Generic Wine Bar, επελέγησαν με βάση το στρατηγικό 

σχέδιο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Αμπέλου και Οίνου. 

 Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση New York Wine Expo 2012 από 2 έως 4 Μαρτίου στο Javits Convention 

Center της Νέας Υόρκης. Το περίπτερο του ΟΠΕ απαρτίστηκε από 10 τραπέζια και βρισκόταν σε 

κεντρική θέση στην έκθεση.  

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ο πρεσβευτής των New Wines of Greece, κ. Steven Olson, 

πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σεμινάριο εισαγωγής στον κόσμο του ελληνικού κρασιού με τίτλο 

«Discover the New Wines of Greece”. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 45 καταναλωτές και 

επαγγελματίες της έκθεσης.  

 Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση SUMMER FANCY FOOD 2012 WASHINGTON, 17-19 Ιουνίου 2012 

στον Εκθεσιακό χώρο Walter E. Washington Convention Center, στη Washington των Η.Π.Α. 

 Συμμετοχή στη Δ. Έκθεση ASPEN FOOD & WINE CLASSIC 2012 (ASPEN COLORADO, 15-

17/6/2012)  όπου το ελληνικό κρασί ήταν το μόνο που παρουσιάστηκε μαζί με τους καμπανίτες 

οίνους της Moët et Henessy στο opening party του Aspen Magazine  

Η ελληνική συμμετοχή εξασφάλισε επίσης 2 σεμινάρια με τίτλο «It’s all Greek Wine to me» με ομιλήτρια 

την διάσημη Master Sommelier και TV Personality Andrea Robinson.  
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Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης Κατεψυγμένων Αλιευμάτων 

 

Τον Ιούλιο του 2011 εγκρίθηκε η υλοποίηση από τον ΟΠΕ του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης 

κατεψυγμένων Αλιευμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και κατά τη 

διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

Δράση 1: Έρευνα καταναλωτή 

Πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα για την κατανάλωση των κατεψυγμένων αλιευμάτων στην 

Ελλάδα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις επιχειρήσεις του κλάδου σε ειδική εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε στον ΟΠΕ. 

Δράση 2: Πρόγραμμα έντυπης – ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Δημιουργικό – προωθητικό υλικό 

Δημιουργήθηκε ταυτότητα του προγράμματος και έντυπο υλικό προβολής που περιλάμβανε: 

- λογότυπο και slogan στις γλώσσες των χωρών όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα: γερμανικά και γαλλικά, 

αλλά και στα αγγλικά, 

- η εφαρμογή της ταυτότητας του προγράμματος στην διαμόρφωση περιπτέρου για συμμετοχή σε διεθνείς 

εκθέσεις,  

- δημιουργία και παραγωγή εντύπων για καταναλωτές και επαγγελματίες στα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, 

αγγλικά, ρουμάνικα και βουλγάρικα,  

- δημιουργία και παραγωγή folders και αφισών με το λογότυπο του προγράμματος, 

- δημιουργία διαφημιστικών καταχωρήσεων και εντύπων στα γερμανικά και αγγλικά. 

Δράση 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού 

1. Συνέντευξη τύπου και γευστική δοκιμή στην Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα του 

πολυχώρου ΑΙΓΛΗ στο Ζάππειο. 

2. Εκδηλώσεις καταναλωτών 

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη, στο εμπορικό 

κέντρο City Gates, στο επίπεδο -1 όπου βρίσκεται το hyper market Carrefour  από τις 12.00 το μεσημέρι 

έως τις 8.00 το βράδυ με ζωντανές παρουσιάσεις μαγειρικής από την σεφ κ. Νικολάου. 

3. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού 

3.1. Διεθνής Έκθεση SIAL Παρίσι 21-25 Οκτωβρίου 2012 

3.2. Διεθνής Έκθεση ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2012. 

3.3. Διεθνής Έκθεση INTERFOOD στη Σόφια 7 – 10 Νοεμβρίου 2012 
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Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών 

Ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι) 

Τον Ιούλιο του 2011 εγκρίθηκε η υλοποίηση από τον ΟΠΕ του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Προώθησης 

Ευρύαλων Μεσογειακών Ειδών Ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα – λαβράκι). Η υλοποίηση του προγράμματος 

ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012 και κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 

Δράση 1: Έρευνα καταναλωτή 

Πραγματοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα σε 

καταναλωτές και επαγγελματίες. 

Δράση 2: Πρόγραμμα έντυπης – ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

Δημιουργικό – προωθητικό υλικό 

Πραγματοποιήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για τη δημιουργία και παραγωγή του λογότυπου του 

προγράμματος και του έντυπου προωθητικού υλικού και το έργο ανέλαβε και εκτελεί η «FRANK 

COMMUNICATION MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ». 

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί λογότυπο και σλόγκαν του προγράμματος, ελληνικά και 

ξενόγλωσσα έντυπα για επαγγελματίες και καταναλωτές και παραγωγή βίντεο. 

Δράση 3: Ενημερωτικές προωθητικές ενέργειες εσωτερικού και εξωτερικού 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις του εξωτερικού 

1. Διεθνής Έκθεση ALIMENTA στο Βουκουρέστι 31 Οκτωβρίου – 4 Νοεμβρίου 2012. 

2. Διεθνής Έκθεση INTERFOOD στη Σόφια 7 – 10 Νοεμβρίου 2012 

 

Υλοποίηση προγράμματος Great Olive Oil – Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ενεργειών Ενημέρωσης και 

Προώθησης Ευρωπαϊκών Ελαιολάδων σε Τρίτες εκτός Ε.Ε. 

Ο δικαιούχος του προγράμματος είναι ο ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως 

Ελαιολάδου), ο οποίος έχει αναθέσει στον ΟΠΕ την υλοποίησή του. Το πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και 

η υλοποίησή του ξεκίνησε το 2012. 

Χώρες υλοποίησης του προγράμματος είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία και Νορβηγία και κατά το 2012 

υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

Ενέργεια Ι       Διαφήμιση  

Β.ΑΜΕΡΙΚΗ 

Παραγωγή ραδιοφωνικού σποτ και διαφημιστικού υλικού (γραβατών για μπουκάλια, τρίπτυχο ενημερωτικό 

έντυπο, Banner, διαφημιστική καταχώρηση, παραγωγή δειγμάτων)  
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Παραγωγή ενημερωτικού εντύπου, προωθητικών γραβατών, παραγωγή δειγμάτων εξαιρετικού παρθένου 

ελαιολάδου σε φιάλη pet 30ml 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Παραγωγή ενημερωτικού εντύπου και προωθητικών γραβατών για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΠΟΠ 

Καλαμάτας. 

Ενέργεια ΙΙ       Εκδηλώσεις Ενημέρωσης & Προώθησης 

Β.ΑΜΕΡΙΚΗ 

Συμμετοχή στη Διεθνή  Έκθεση Τροφίμων FANCY FOOD SHOW, στην Ουάσιγκτον 17-19/6/2012 

Προβολή στο μόνιμο εκθετήριο τροφίμων «New York Exhibition Center» 

Eκδηλώσεις προώθησης με γευσιγνωσία ελαιολάδου και εντυποδιανομή το διάστημα 13-30/6/2012 στο 

«New York Exhibition Center» 

Eκδηλώσεις προώθησης σε σημεία πώλησης της Νέας Υόρκης τα διήμερα 6-7/7/2012 και 13-14/7/2012 

Eκδηλώσεις προώθησης σε 18 σημεία αλυσίδων εστίασης στην περιοχή του Τορόντο του Καναδά Mr. Greek 

Restaurants & Jimmy Restaurants το διήμερο 10-11/8/2012 τις ώρες 15.00 – 22.00 

Συμμετοχή με περίπτερο «GREAT OLIVE OIL» στο μόνιμο εκθετήριο τροφίμων «New York Exhibition 

Center» για την περίοδο 31/7/2012-31/7/2013 

Εκδηλώσεις προώθησης σε κεντρικά σημεία και σημεία πώλησης για τα διαστήματα 18-29/6/2012, 2-

14/7/2012, 16-28/7/2012 και 30/7-4/8/2012 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Εκδηλώσεις Προώθησης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας σε 23 καταστήματα της 

αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ Coles το διάστημα 2-4/8/2012 

Εκδηλώσεις Προώθησης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας σε 19 καταστήματα της 

αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ WOOLWORTH το διάστημα 2-4/8/2012 

Ενέργεια ΙΙΙ       Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων  - Δημοσιότητας 

Β.ΑΜΕΡΙΚΗ 

Εκδήλωση Προβολής εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην Ουάσιγκτον στις 17/6/2012 με παρουσίαση – 

προβολή ελαιολάδων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), γευσιγνωσία και διανομή 

ενημερωτικών εντύπων. 

Παραγωγή και αποστολή 3.500 τεμ. Gift Boxes σε opinion leaders & key persons  
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Συμμετοχή στο Φεστιβάλ «Taste of Danforth» 10-12/8/2012 

Πρόσκληση 3 συντακτών το διάστημα 24/6/2012 – 30/6/2012  

Information Desk (Βάση Ενημέρωσης του Προγράμματος GREAT OLIVE OIL) για την αγορά της Β. 

Αμερικής . 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Τοποθέτηση PromoBanners για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο έξω από 23 κεντρικά καταστήματα σε 

Victoria/New South Wales το διάστημα 30/7-13/8/2012. 

Information Desk (Βάση Ενημέρωσης του Προγράμματος GREAT OLIVE OIL) για την αγορά της 

Αυστραλίας.  

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

Παραγωγή & αποστολή 2.000 τεμαχίων Gift Boxes εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Καλαμάτας. 

Υλοποίηση προγράμματος επικοινωνίας της δράσης του Οργανισμού 

 

Στο πλαίσιο της δημοσιότητας και της επικοινωνίας των επιχειρησιακών δράσεων του Οργανισμού αλλά και 

των συνεργασιών του για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, συνεχίσαμε τη λειτουργία του 

Γραφείου Τύπου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2012.  

Παρά το γεγονός ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με την εταιρεία 

επικοινωνίας, συνεχίσαμε τις ενέργειες επικοινωνίας των δράσεων και του έργου του Οργανισμού, 

συντάσσοντας δελτία τύπου και ενός απολογιστικού newsletter για τις δράσεις του έτους.  

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που διατηρούμε με τις Περιφέρειες, τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τα Διμερή 

Επιμελητήρια, τους Εξαγωγικούς και κλαδικούς Συνδέσμους, Διεπαγγελματικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες, 

συνεχίσαμε την πληροφόρηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων για το πρόγραμμα δράσης του ΟΠΕ για το 2012 

και 2013 μέσω συναντήσεων – ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα, παρουσιάσεων σε Επιμελητήρια 

(Ηράκλειο, Λέσβος) και Συμπόσια (Συμπόσιο Οίνου στην Κρήτη, International Conference of Terra Creta in 

Chania), αλλά και μέσα από μία σειρά συνεντεύξεων σε έγκυρα έντυπα (Χρήμα και Τουρισμός, Real News, 

Αγρότυπος, περιοδικό Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Τρόφιμα και Ποτά, για το φορέα EQA Hellas – 

Quality for Leaders, εκδόσεις Τριήρης, περιοδικό Seaview, Statbank, περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Direction, κ.ά.).   

 

Συσκευασία και εκπαίδευση 

 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Ανανεώθηκε με επιτυχία η πιστοποίηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΕ με δομή την 

Αθήνα και κατάργηση των περιφερειακών δομών σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.  

 Ανάθεση υλοποίησης μέχρι 31-12-2013 είκοσι τεσσάρων (24) προγραμμάτων κατάρτισης, στο πλαίσιο 

προγραμματικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί με την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) 

και αφορά προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 
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το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και για τις παρακάτω Περιφέρειες: 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΟΠΕ 

α/α Περιφέρεια 
Αριθμός 

προγραμμάτων 

Εργαζόμενοι  

ανά 

πρόγραμμα 

Σύνολο 

εργαζομένων 

1 ΑΤΤΙΚΗ 14 25 350 

2 ΗΠΕΙΡΟ 2 25 50 

3 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 3 25 75 

4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3 25 75 

5 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2 25 50 

    

     ΣΥΝΟΛΟ 24 

 

600 

 

Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, την 

υλοποίηση των οποίων αναλαμβάνουν καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς 

εμπορίου, του μάρκετινγκ, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών 

εκθέσεων, έχουν διάρκεια 40 ωρών το καθένα  και απευθύνονται σε εργαζόμενους σε εξαγωγικές ή εν 

δυνάμει εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του προγράμματος κατάρτισης 

λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης και ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό 

των 5 € μικτά την ώρα. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου για το 2012 υλοποίησε με απόλυτη 

επιτυχία δύο εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αθήνα από 10 έως 23 Δεκεμβρίου 2012 και από 11 έως 23 

Δεκεμβρίου 2012, τα οποία παρακολούθησαν 50 εργαζόμενοι από εξαγωγικές επιχειρήσεις.  

 Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας 

 Υλοποιήθηκε με επιτυχία επιθεώρηση επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των 

εργαστηρίων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). 

 Πραγματοποιήθηκε η διακρίβωση του συνόλου του εξοπλισμού από εταιρία διακρίβωσης. 

 40 Ελληνικές επιχειρήσεις, νέοι και παλαιοί «πελάτες» του Ελληνικού Ινστιτούτου Συσκευασίας από 

τους τομείς της συσκευασίας τροφίμων αλλά και από τους τομείς της χρήσης της συσκευασίας για 

δευτερογενή σκοπό, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του, κυρίως από τον τομέα  των εργαστηριακών 

δοκιμών και υλοποίησαν το 2012 πεντακόσιες ογδόντα εργαστηριακές δοκιμές έναντι εξακόσιων είκοσι 

που έγιναν το 2011, μειωμένες κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  
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1.3 Γενικές πληροφορίες για τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 

ΟΠΕ Α.Ε. 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε) Α.Ε είναι μη κερδοσκοπικός δημόσιος 

Οργανισμός  που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων. 

Δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια με επιτυχία σε θέματα προώθησης εξαγωγών και ενίσχυσης της 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΠΕ έχει αναπτύξει και προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων στο εξωτερικό και πρόσφατα 

και στο εσωτερικό της χώρας.  

Συνεργάζεται με αντίστοιχους Οργανισμούς του εξωτερικού και συμμετέχει ως πλήρες μέλος σε Διεθνείς 

και Ευρωπαϊκές Ενώσεις Οργανισμών Εξωτερικού Εμπορίου για αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή 

πληροφοριών, χάραξη κοινής πολιτικής και αξιοποίηση διεθνών και κοινοτικών προγραμμάτων (GEPSI, 

COMMITE DE LIAISON, WETFEG, ETPO). 

Διαθέτει «αντένες» πληροφόρησης για ξένες αγορές και συνεργάζεται στενά με τα Γραφεία Οικονομικών 

και Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών ανά τον κόσμο. 

Για την υλοποίηση των δράσεών του συνεργάζεται στενά με τους Ελληνικούς κλαδικούς συνδέσμους, τα 

Επιμελητήρια και τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και με τα Γραφεία ΟΕΥ.  

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε) Α.Ε. είναι ο θεσμοθετημένος φορέας της πολιτείας 

που έχει ως αποστολή: 

 Την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές και γενικότερα για το εξωτερικό εμπόριο 

 Την προώθηση και ανάπτυξη εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

 Την υποστήριξη, καθοδήγηση και προσανατολισμό της εξαγωγικής δράσης των ελληνικών 

επιχειρήσεων 

 Την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα εξαγωγών 

 Το σχεδιασμό στρατηγικών ανάπτυξης εξωστρέφειας προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας  

Σωρεύει στοιχεία και πληροφορίες για αγορές του εξωτερικού τα οποία είτε παράγει, είτε λαμβάνει, 

προκειμένου να γίνουν εργαλείο στα χέρια της εγχώριας αγοράς στην προσπάθειά του για εξωστρέφεια.  

 

1.4 Σκοπός του Οργανισμού. 

Βάσει του Άρθρου 3 του Καταστατικού του Οργανισμού σκοπός του είναι: 

 Η υλοποίηση της εθνικής πολιτικής εξαγωγών και γενικότερα του εξωτερικού εμπορίου 

 Η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 

 Η υποστήριξη των υπαρχουσών και εν δυνάμει Ελληνικών παραγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 

 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο ΟΠΕ: 

 Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων συνεργαζόμενος με τους 

κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν 

προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων κ.λ.π. 
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 Οργανώνει ως επίσημος Κρατικός Φορέας την εθνική συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού 

και δημιουργεί Εμπορικά Κέντρα στο Εξωτερικό. 

 Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του 

εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και 

τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου) καθώς και 

καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, 

τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών. 

 Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης και παροχής εξειδικευμένων γνώσεων και 

δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

 Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και συμμετέχει στους 

Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής και  

αξιοποίησης των διαφόρων κοινοτικών και διεθνών  πόρων. 

 Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, την 

ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, τη δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και εφαρμόζει τεχνικές 

υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις. 

 Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο τομέα που του αναθέτει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή άλλοι φορείς 

του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα  ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Δύναται να συμμετέχει: 

- Σε εταιρείες πρακτορεία εξαγωγικών επιχειρηματικών απαιτήσεων (εξαγωγικού Factoring) 

- Σε θυγατρικές ΔΕΚΟ και εμπορικές εξαγωγικές εταιρείες (Export Trading Companies) που 

αποσκοπούν στην γενικότερη υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

- Σε εταιρίες συνιστώμενες αποκλειστικά από εξαγωγικούς φορείς (Συνδέσμους, Επιμελητήρια κλπ) 

 Αναλαμβάνει κάθε άλλη πρωτοβουλία και δράση και προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει σκόπιμη για 

την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο ΟΠΕ συνεργάζεται με τις ευρισκόμενες στο εξωτερικό 

Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, τις Ελληνικές Πρεσβείες, τα Εμπορικά και 

Βιοτεχνικά Επιμελητήρια ως και με τους άλλους εποπτευόμενους Οργανισμούς από το Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και με τους Συνδέσμους των φορέων εξαγωγής των ελληνικών 

προϊόντων όλων αυτών υποχρεωμένων σύμφωνα με το νόμο να συντρέχουν τον ΟΠΕ Α.Ε. 

Βάσει του Άρθρου 3
α
 του καταστατικού έχει συσταθεί η Υπηρεσιακή Μονάδα με την επωνυμία 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και χαρακτηριστικό τίτλο (Ο.Π.Ε – Ε.Ι.Σ.), το οποίο 

λειτουργεί ανεξάρτητα από τις άλλες δραστηριότητες του ΟΠΕ σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις χορήγησης 

πιστοποιητικών για τη συσκευασία ή χορήγησης βεβαιώσεων ελέγχου και δοκιμών προϊόντων και υλικών 

συσκευασίας, επιβλέπεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος και εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του 

από άλλες δραστηριότητες του ΟΠΕ. 

Σκοπός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ είναι: 

1. H διάδοση και ανάπτυξη των αρχών της ποιότητας, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής συνείδησης  

και γενικά, η εμπέδωση της κουλτούρας ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η, δια παντός 

τρόπου και μεθόδου, προαγωγή της τυποποίησης και εξαγωγιμότητας των ελληνικών προϊόντων. 

2. Ο έλεγχος της ποιότητας και προδιαγραφών βιομηχανικών προϊόντων και τροφίμων και ιδιαίτερα, 

υλικών και προϊόντων συσκευασίας. 

3. Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και ιδιαίτερα, υλικών και 

προϊόντων συσκευασίας, με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπα, προδιαγραφές, κανονιστικά κείμενα και 

νομοθεσία. 

4. Η απονομή σημάτων συμμόρφωσης και χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τηρουμένων των 

εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. 

5. Η δημιουργία και τήρηση μητρώου επιθεωρητών ποιότητας, πιστοποιημένων επιχειρήσεων και 

πιστοποιημένων προϊόντων. 
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6. Η συμβολή στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας, στο γνωστικό αντικείμενο του 

Ε.Ι.Σ. 

7. Η αμοιβαία αναγνώριση, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία, με άλλες όμοιες ή παρεμφερείς, 

εταιρείες και Οργανισμούς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής 

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, απονέμει σήματα συμμόρφωσης και χορηγεί 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωση συγκεκριμένων (σαφώς 

προσδιορισμένων) προϊόντων, δραστηριοτήτων και διεργασιών, με τις απαιτήσεις καθορισμένων 

τυποποιητικών κανόνων και κανονισμών. 

Για την υλοποίηση της πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων, συστήνεται στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  (Ο.Π.Ε. – Ε.Ι.Σ.), Ανώτατο Συμβούλιο Πιστοποίησης  (Α.Σ.Π.),  του 

οποίου, η σύνθεση, καθώς και η θητεία, ορίζονται με πρόταση  του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΕ, η 

οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του ΟΠΕ. 

 

1.5 Τομείς δραστηριοποίησης του Οργανισμού 

Οι ανωτέρω στόχοι ομαδοποιούνται κατά κλάδο δραστηριοποίησης σε έξι τομείς: 

1. Διοργάνωση εκθέσεων 

2. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 

3. Διενέργεια ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και προώθησης 

4. Πρωτοβουλίες προώθησης Ελληνικών προϊόντων 

5. Ελληνικό ινστιτούτο συσκευασίας  

6. Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 

Μία συνοπτική παρουσίαση εμφανίζεται κατωτέρω. 

 

1.5.1. Διοργάνωση εκθέσεων 

Στα πλαίσια δραστηριότητας του τομέα πραγματοποιούνται:  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές 

εκθέσεις,  

 Η υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την αξιοποίηση ευκαιριών για την προώθηση των εν λόγω 

προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού και ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του τομέα., 

 Η αναζήτηση, εξασφάλιση αξιοποίηση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που προσφέρουν τα 

διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Εθνικού σκέλους, οι  πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

στους τομείς της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας , των 

καινοτομιών και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας, καθώς και οι κανονισμοί του Συμβουλίου της Ε.Ε , 

σχετικά με τις ενέργειες προώθησης γεωργικών προϊόντων  στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες 

χώρες, καθώς και τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας της Ε.Ε. 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κατωτέρω δραστηριότητες: 
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 Η εκπόνηση πρότασης προς τη Διοίκηση του ΟΠΕ για συμμετοχές σε Εκθέσεις, εκδηλώσεις, 

παράλληλες δράσεις κλπ αρμοδιότητας της Δ/νσης, με τα προϋπολογιστικά κόστη και τις πηγές 

χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος του ΟΠΕ 

 Η προετοιμασία της συμμετοχής σε εκθέσεις 

 Η εξασφάλιση χώρου από την οργανώτρια αρχή 

 Η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την κατασκευή των περιπτέρων του ΟΠΕ σε εκθέσεις. 

 Ο σχεδιασμός των υποστηρικτικών δράσεων 

 Η συγκέντρωση του πληροφοριακού υλικού για την έκθεση και την αγορά της χώρας, όπου 

διοργανώνεται κάθε έκθεση. 

 Η επιμέλεια της δημοσιοποίησης των συμμετοχών του τμήματος σε εκθέσεις προς φορείς, κλαδικές 

οργανώσεις και επιχειρήσεις. 

 Η επικοινωνία με τους εκθέτες και επιχειρήσεις για τις λοιπές δράσεις του τμήματος   

 Η υλοποίηση της οργάνωσης κάθε έκθεσης 

 Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων  για τα προϊόντα και υπηρεσίες του τμήματος. 

 Η αναζήτηση νέων επιχειρήσεων για την διεύρυνση του πελατολογίου του ΟΠΕ και τη συμμετοχή 

τους στις δράσεις του τμήματος. 

 Την εισήγηση, προετοιμασία, παρακολούθηση και τεκμηρίωση της εφαρμογής καινοτόμων και 

πιλοτικών δράσεων 

 Η υλοποίηση των απαραίτητων μεταφορικών υπηρεσιών του Οργανισμού 

Η πραγματοποίηση του συνολικού έργου λαμβάνει υπόψη του την γενικότερη στόχευση αγορών, καθώς 

επίσης και την ζήτηση από συγκεκριμένους φορείς για παρουσία τους σε συγκεκριμένες εκθέσεις.  

 

1.5.2. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών 

Στο πλαίσιο δράσης του τομέα και με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων 

και τη στήριξη των ελληνικών εμπορικο-οικονομικών συμφερόντων ο τομέας διοργανώνει επιχειρηματικές 

αποστολές και άλλες δράσεις σε επιλεγμένες αγορές-στόχους του εξωτερικού, καθώς και λοιπές δράσεις που 

κρίνονται απαραίτητες στο πλαίσιο του παραπάνω στόχου. Σκοπός των δράσεων αυτών εκτός των άλλων 

είναι η μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών με ξένες εταιρίες και  την αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών. 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κατωτέρω δραστηριότητες: 

 Επιλέγονται οι αγορές – στόχοι, ώστε η επιλογή της να συμπλέει με τις γενικότερες επιδιώξεις του 

ΟΠΕ 

 Ενημερώνονται με σχετική εγκύκλιο οι Φορείς (Επιμελητήρια, Κλαδικές Οργανώσεις) και 

επιχειρήσεις.  

 Πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας της δράσης και η συγκέντρωση των 

ενδιαφερομένων 

 Επιμελείται της οργάνωσης επιχειρηματικών συναντήσεων ελληνικών με ξένες επιχειρήσεις. 

 Συντάσσει απολογιστικές εκθέσεις για τις δράσεις, με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και με 

προτάσεις για  βελτίωση των δράσεων. 

 Καταρτίζει προτάσεις στη Διοίκηση για την προώθηση των υπηρεσιών αυτών στους ενδιαφερόμενους 

φορείς 

Ο ανωτέρω τομέας λειτουργεί άκρως στοχευμένα, δεδομένου ότι με τη συνέργεια επιλεγμένων συνεργατών 

στις χώρες που επισκέπτονται οι επιχειρηματίες και οι εκπρόσωποι των λοιπών κλαδικών και μη φορέων, 

πραγματοποιούνται συναντήσεις με αντίστοιχους φορείς της επισκεπτόμενης χώρας. Η πρακτική έχει 

αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, και είναι συνεχώς αυξανόμενο το ενδιαφέρον λόγω των άμεσων 

αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών για τις ελληνικές επιχειρήσεις.   
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1.5.3. Διενέργεια ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και προώθησης 

Στα πλαίσια δραστηριότητας του τομέα πραγματοποιούνται:  

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενεργειών μάρκετινγκ για τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, με 

σκοπό την προσέγγισή τους, την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης και την ένταξή τους 

στο πελατολόγιο  του ΟΠΕ στο πλαίσιο της εξωστρέφειάς τους και της αύξησης των ελληνικών 

εξαγωγών. 

 Η αναζήτηση, εξασφάλιση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων που προσφέρουν τα 

διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα του Εθνικού σκέλους (ΕΣΠΑ κλπ), οι  πρωτοβουλίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  στους τομείς της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας, καθώς και τα λοιπά προγράμματα συνεργασίας της Ε.Ε. με στόχευση στην 

επιλογή των προγραμμάτων εκείνων που προάγουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και 

ταυτόχρονα υποστηρίζουν την τοπική και περιφερειακή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και 

συνοχή.   

 Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές 

εκθέσεις βιομηχανικών και λοιπών προϊόντων καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, καθώς και για την 

υλοποίηση ενεργειών που σχετίζονται με την αξιοποίηση ευκαιριών για την προώθηση και προβολή 

των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών σε αγορές του εξωτερικού και ενίσχυση της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων των προαναφερθέντων κλάδων 

Η δραστηριοποίηση του τομέα αυτού πραγματοποιείται είτε απ’ ευθείας με τον ΟΠΕ στο ρόλο του τελικού 

δικαιούχου του προγράμματος, είτε ως φορέας υλοποίησης μέρους ή του συνόλου προγραμμάτων κλαδικών 

οργανώσεων ή επιχειρήσεων. 

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι κατωτέρω δραστηριότητες: 

 Η εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικού σχεδίου δράσης του ΟΠΕ για την αξιοποίηση των ΚΠΣ και 

των λοιπών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ε.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τομέα, 

μετά από εισήγηση και έγκριση της Διοίκησης του ΟΠΕ και σε συνεργασία, όπου απαιτείται με τους 

άλλους τομείς του Οργανισμού. 

 Η παρακολούθηση, ο συντονισμός και γενικά η επιμέλεια για κάθε θέμα αναφορικά με τα ΚΠΣ και τα 

προγράμματα της Ε.Ε που ενδιαφέρουν τον Οργανισμό. 

 Η αξιολόγηση και ο απολογισμός σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων του ΟΠΕ στο πλαίσιο 

των ΚΠΣ και άλλων πηγών χρηματοδότησης από την Ε.Ε. 

 Η αρχική επεξεργασία πληροφοριών και προτάσεων για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

και ενεργό συμμετοχή στο στάδιο ωρίμανσης έργων και δημόσιας διαβούλευσης. 

 Η παρακολούθηση των δημοσιευόμενων προκηρύξεων/ προσκλήσεων και η ενημέρωση όλων των 

εμπλεκομένων Οργανωτικών Δομών του ΟΠΕ. 

 Η κατάρτιση και υποβολή Τεχνικών Δελτίων/Προτάσεων στις αναθέτουσες Αρχές, καθώς και η τυχόν 

αναμόρφωση των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων. 

 Η παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης των προτάσεων και η ενημέρωση της Διοίκησης για 

σχετικές ενέργειες. 

 Η διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων σε συνεργασία με τις εκάστοτε 

Διευθύνσεις/ Τμήματα που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, με την αξιοποίηση 

κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων. 

 Η εποπτεία και η καθοδήγηση των εμπλεκομένων στην υλοποίηση των έργων του Προγράμματος. 

 Η κατάρτιση και υποβολή στον αρμόδιο Φορέα των αιτήσεων ενδιάμεσων πληρωμών. 

 Η κατάρτιση και υποβολή στον αρμόδιο Φορέα των περιοδικών εκθέσεων και αναφορών φυσικής και 

οικονομικής προόδου των χρηματοδοτούμενων έργων και των τροποποιητικών αιτήσεων καθώς και 

κάθε απαραίτητου στοιχείου τεκμηρίωσης των δαπανών, σύμφωνα με τα στοιχεία που οι αρμόδιες 

μονάδες θα παρέχουν. 

 Η ενημέρωση και υποστήριξη της Διοίκησης για την παρουσίαση της πορείας των χρηματοδοτικών 

μέσων και η χορήγηση κάθε ζητούμενου στοιχείου. 
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 Η υποδοχή και αρχική αξιολόγηση αιτημάτων ενδιαφερομένων για τις υπηρεσίες του Οργανισμού, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του τομέα 

 Η εισήγηση, προετοιμασία, παρακολούθηση και τεκμηρίωση  της εφαρμογής καινοτόμων και 

πιλοτικών δράσεων 

 Η εκτέλεση κάθε έργου που της ανατίθεται μετά από απόφαση της Διοίκησης του ΟΠΕ 

Ο τομέας αυτός του Οργανισμού λειτουργεί καθετοποιημένα, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί το σύνολο των 

διευθύνσεων, προσπαθώντας να καλύψει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο το έργο της προώθησης 

συγκεκριμένων προϊόντων – υπηρεσιών σε αγορές στόχους, πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη των 

προωθούμενων φορέων. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι ο πλέον ενδεδειγμένος στη σύγχρονη 

παγκοσμιοποιημένη αγορά. 

 

1.5.4. Πρωτοβουλίες προώθησης Ελληνικών προϊόντων 

Από το 2005 έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη δράσεων κυρίως στο εξωτερικό αλλά και εντός του ελλαδικού 

χώρου, μέσω των οποίων γίνεται παρουσίαση και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των 

ελληνικών προϊόντων.  

Στις ανωτέρω δράσεις περιλαμβάνονται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά:  

 Διενέργεια παράλληλων εκδηλώσεων σε εκθέσεις ή σε άλλες εκδηλώσεις όπου υπάρχει συγκέντρωση 

πλήθους. 

 Πρόσκληση καθοδηγητών γνώμης και παρουσίαση των ειδικών χαρακτηριστικών των ελληνικών 

προϊόντων. 

 Παρουσίαση διαφορετικών τρόπων χρήσης των προϊόντων αυτών. 

 Απ’ ευθείας ενημέρωση του κοινού μέσω εκδηλώσεων. 

 Διενέργεια συνεδρίων, ομιλιών και παρουσιάσεων. 

Η έναρξη έχει πραγματοποιηθεί με είδη διατροφής κατά το 2005, μέσω της πρωτοβουλίας «Kerasma», ενώ 

από την χρήση 2007 ξεκίνησε και αντίστοιχη πρωτοβουλία για την προώθηση ελληνικών δομικών υλικών 

και υπηρεσιών. 

 

1.5.5. Ελληνικό ινστιτούτο συσκευασίας  

Στα πλαίσια δραστηριότητας του τομέα πραγματοποιούνται:  

 Διάδοση και ανάπτυξη των αρχών της ποιότητας, της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής συνείδησης και 

γενικά η εμπέδωση της κουλτούρας ποιότητας, αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και η δια παντός τρόπου 

και μεθόδου προαγωγή της τυποποίησης και εξαγωγιμότητας των ελληνικών προϊόντων. 

 Έλεγχος της ποιότητας και προδιαγραφών βιομηχανικών προϊόντων και τροφίμων και ιδιαίτερα, 

υλικών και προϊόντων συσκευασίας. 

 Πιστοποίηση της συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων, τροφίμων και ιδιαίτερα, υλικών και 

προϊόντων συσκευασίας, με βάση εθνικά και διεθνή πρότυπά, προδιαγραφές, κανονιστικά κείμενα και 

νομοθεσία. 

 Απονομή σημάτων συμμόρφωσης και χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τηρουμένων των 

εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. 

 Συμβολή στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας , στο γνωστικό αντικείμενο του 

Ε.Ι.Σ. 

 Αμοιβαία αναγνώριση, αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, συνεργασία, με άλλες όμοιες  ή παρεμφερείς 

εταιρείες και Οργανισμούς, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Το κατάλληλα στελεχωμένο τμήμα πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια για την επίτευξη των  ανωτέρω 

δραστηριοτήτων, ενώ είναι πιστοποιημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 και ως 

φορέας πιστοποίησης υλικών συσκευασίας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ 45011.  

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Συσκευασίας (Ε.Ι.Σ.) είναι το μοναδικό διαπιστευμένο Εργαστηριακό Κέντρο σε 

θέματα συσκευασίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της βόρειας Αφρικής. Έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

ως επίσημο εργαστήριο δοκιμών για τους διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου Τομέα. 

 

1.5.6. Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης 

Ο τομέας αυτός του Οργανισμού λειτουργεί αποκλειστικά για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κύρια ασχολείται με εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα 

εξαγωγών και συσκευασίας, αλλά διοργανώνει και σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικίλα 

αντικείμενα. Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΕ (ΚΕΚ-ΟΠΕ) είναι πιστοποιημένο από το 

Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), με άνω των δεκαπέντε (15) πλήρως εξοπλισμένων και 

πιστοποιημένων αιθουσών και τριών (3) εργαστηρίων στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα.  

Στα πλαίσια του αντικειμένου του ξεκίνησε κατά το 2007 συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

για την ανάπτυξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (e-learning). Κατά το 2008 

πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου. 

Για την δραστηριότητα του χρησιμοποιεί τόσο εξωτερικούς εκπαιδευτές, όσο και εισηγητές από το 

στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού. Πάντοτε η σύνθεση των εισηγητών των προγραμμάτων έχει γνώμονα 

την πληρέστερη και αρτιότερη  εκπαίδευση των συμμετεχόντων. 

 

 

1.6 Εξέλιξη Απασχολούμενου Προσωπικού του Οργανισμού. 

Η εξέλιξη του προσωπικού του Οργανισμού εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα: 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
31/12/2012 31/12/2011 

Αορίστου Χρόνου 37 39 

Σύνολο  37 39 
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1.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται οι κάτωθι αριθμοδείκτες. Σημειώνεται ότι έχουν παραληφθεί οι αριθμοδείκτες 

που αναφέρονται σε χρηματοοικονομικά κόστη, δεδομένου ότι o ΟΠΕ δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.  

2012 2011

Σύνολο παγίων -2,44% -6,72%

Σύνολο υποχρεώσεων -21,26% 20,21%

Σύνολο ενεργητικού/Σύνολο Υποχρ. 8,13% -18,12%

2012 2011

Σύνολο κύκλου εργασιών 0,75% -34,68%

Κέρδη (ζημίες) προ φόρων 158,28% -472,17%

Α) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

 

Α) ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ιδίων Κεφαλαίων -108,41% 89,26%

Ενεργητικού 15,74% -23,44%

Β) ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ

Μικτού κέρδους 35,62% 33,74%

Κερδών/(ζημιών) προ φόρων 17,28% -29,87%

Γ) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική ρευστότητα 0,55 0,56

ΔΕΙΚΤΕΣ
2012 2011
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων: Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις για το 

έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), περιλαμβανομένων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) 

και ερμηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από τα γήπεδα, τα οικόπεδα, τις εγκαταστάσεις δεξαμενών και τα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία. Οι συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (εφεξής ΔΠΧΑ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζοντας το 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» με ημερομηνία μετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2006. 

 Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί άσκηση 

κρίσης από την Διοίκηση του Οργανισμού καθώς επίσης και εκτιμήσεις στην διαδικασία εφαρμογής 

των λογιστικών αρχών για τον υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι εκτιμήσεις αυτές 

βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση του Οργανισμού και τα 

πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

(β) Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: Αρχής γενομένης 

από την 1
η
 Ιανουαρίου 2006, ο Οργανισμός συντάσσει τις οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με 

τις διατάξεις των ΔΠΧΑ, όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκδόθηκαν από το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» 

τέθηκε σε ισχύ για τις χρήσεις που αρχίζουν από ή μετά την 1
η
 Ιανουαρίου 2004. Ο Οργανισμός 

αποφάσισε να εφαρμόσει τα ΔΠΧΑ από 1
η
 Ιανουαρίου 2006 βάσει των επιταγών του Ν.3429/2005 

για τις ΔΕΚΟ. Συνεπώς, ο ισολογισμός με ημερομηνία 1
η
 Ιανουαρίου 2006 είναι ο ισολογισμός 

μετάβασης σε ΔΠΧΑ του Οργανισμού.  

 

Ο Οργανισμός εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στην κατάρτιση των 

συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου αυτού, 

εφαρμόστηκαν οι παρακάτω εξαιρέσεις: 

 

 Ο Οργανισμός επέλεξε να αποτιμήσει το οικόπεδο και το κτίριο του σε εύλογες αξίες, οι οποίες 

και αποτέλεσαν το τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Η 

ιδιομορφία της συνιδιοκτησίας επί των γηπέδων και τον κτιρίων του Οργανισμού με την 

Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) αναλύεται σε επόμενο μέρος των παρόντων 

σημειώσεων. 

 

 Ο προσδιορισμός της πρόβλεψης αποζημίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την 

υπηρεσία, υπολογίσθηκε βάσει του Ν.Δ. 3026/1954 και Ν.2112/1920 με περιορισμό στο 

ανώτατο όριο όπου αυτό υφίσταται. Επίσης το ποσό προσαυξάνεται με τις παροχές που 

προβλέπονται από την Συλλογική Σύμβαση εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού. Έως 

πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ, το ποσό της πρόβλεψης περιελάμβανε μόνο τα άτομα που 

αναμενόταν να αφυπηρετηθούν κατά την επόμενη χρήση. 

 

 Αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση προς ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η οποία ισούται με τη διαφορά 

μεταξύ των σωρευμένων περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της αναλογιστικής 

εκτίμησης της υποχρέωσης απόδοσης προς τους υπαλλήλους κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων.  
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 Για μικρό μέρος των παγίων του Οργανισμού πραγματοποιήθηκε επανεκτίμηση της 

αναπόσβεστης αξίας τους κατά την ημερομηνία μετάβασης και καταγράφηκαν οι αντίστοιχες 

διαφορές σε ειδικό αποθεματικό. Η καταγραφή κατά τον ανωτέρω τρόπο οφείλεται στις 

πολιτικές που θα εφαρμόσει ο Οργανισμός μετά την μετάβαση. 

 

 Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης του Οργανισμού με βάση τα ΔΠΧΑ κατά την ημερομηνία της 

μετάβασης στα ΔΠΧΑ δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα με τα 

προηγούμενα λογιστικά πρότυπα κατά την ημερομηνία αυτή (μετά από τις εγγραφές 

προσαρμογής που καταχωρήθηκαν προκειμένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις 

λογιστικές αρχές), εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι 

εκτιμήσεις αυτές ήταν λανθασμένες. 

 

(γ) Εφαρμογή νέων λογιστικών αρχών: Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε ο Οργανισμός, για τη 

σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2012, είναι συνεπείς με αυτές που 

περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 

31.12.2012, αφού ληφθούν υπόψη τα νέα πρότυπα και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 1.1.2012. 

 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων και διερμηνείες  

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

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2012 ή 

μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Οργανισμού σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των 

νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2012 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ης Νοεμβρίου 2011, L 

305/23.11.2011) 

 Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους χρήστες οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με τις μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και το αποτέλεσμα των κινδύνων αυτών στην οικονομική θέση μιας 

οντότητας. Σκοπός τους είναι να προωθηθεί η διαφάνεια στην αναφορά των συναλλαγών σχετικά με 

τις μεταβιβάσεις, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τιτλοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων. Με την τροποποίηση ευθυγραμμίζονται σε γενικές γραμμές οι σχετικές απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των 

Αμερικάνικων γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών (GΑΑΡ). Η παραπάνω τροποποίηση δεν έχει 

καμία επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

  

Οι κατωτέρω δύο τροποποιήσεις προτύπων έχουν εφαρμογή στην τρέχουσα χρήση 2012. Ωστόσο 

εγκρίθηκαν από  την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά  το  

αργότερο,  από  την  ημερομηνία  έναρξης  του  πρώτου  οικονομικού  έτους   που  αρχίζει  από την 

ημερομηνία αυτή ή μεταγενέστερα. 

 ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς –  Σοβαρός  υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  

υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011) 
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(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το 

λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν 

κατά την ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι 

συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, 

στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία  μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία 

αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που 

η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται κατά τη συγκριτική περίοδο, η 

εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. Επίσης 

καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο 

αναφορικά με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην 

εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές 

αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ». Η ανωτέρω τροποποίηση 

δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος  φόρος:  Ανάκτηση  

υποκείμενων  περιουσιακών  στοιχείων» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

 Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με 

ένα περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου με τη χρήση ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό 

να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το 

περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 

Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την εισαγωγή της υπόθεσης 

ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω 

πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 

Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

 

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

υποχρεωτικά για  περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013. Ο Οργανισμός  δεν 

έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -

Κρατικά Δάνεια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2013) 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο 

ΔΠΧΠ 1 σύμφωνα με την οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, 

μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και 

ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει 

λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το 

όφελος από το γεγονός ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της 

αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί 
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πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΠ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΠ, η εταιρία θα πρέπει να θεωρήσει 

ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο 

με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά 

τα ΔΠΧΠ δύναται να εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΠ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά 

δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η 

απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων 

αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχει εφαρμογή στις 

οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του 

ΔΠΧΠ 7. Με την τροποποίηση αυτή προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη 

μετάβαση στο ΔΠΧΠ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 

Οργανισμός εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

οικονομικές του καταστάσεις. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση 

των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 

ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 

απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Οργανισμός 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Οργανισμό διότι δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Οργανισμός θα αποφασίσει εάν 

θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων 

αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους 

επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης 

αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 

Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα 

χρηματοοικονομικά. Ο Οργανισμός βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 13 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων- Παρουσίαση  των  

στοιχείων  των  λοιπών  συνολικών  εσόδων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012) 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 
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Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές 

οντότητες να ομαδοποιούν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών 

Εσόδων, ώστε να φαίνεται αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια 

μεταγενέστερη περίοδο. 

Ο Οργανισμός θα εφαρμόσει αυτή την τροποποίηση από την ημέρα που τίθεται σε εφαρμογή και 

δεν αναμένει να έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.  

 ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 475/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουνίου 2012, L 146/6.6.2012) 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που 

επιτρέπει σε μια εταιρεία να αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από 

συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων παροχών) («μέθοδος περιθωρίου»). 

Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει 

στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το 

κόστος υπηρεσίας και το χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις 

επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Ο Οργανισμός δεν αναμένει ότι η 

τροποποίηση του ΔΛΠ 19  θα έχει σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.   

 ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - ΔΠΧΑ 7  

(Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός  

χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών  υποχρεώσεων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1256/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον 

συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

 ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος απογύμνωσης κατά το Στάδιο Παραγωγής ενός Ορυχείου Επιφανείας»  

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται. 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1255/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012, L 

360/29.12.2012) 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη 

δραστηριότητα απομάκρυνση άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να 

αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων 

του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων εξέδωσε τον Μάιο του 2012 

τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από 1 

Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν 

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 
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 ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 

περισσότερες από μία φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική 

οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από 

μία προγενέστερη ημερομηνία. 

 ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν 

μια οντότητα παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε 

εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις 

πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική 

πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

 ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να 

ταξινομηθούν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

 ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές 

προς τους μετόχους και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

 ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις των τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 
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3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι 

οι ακόλουθες: 

3.1.          Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιμώνται στο τεκμαρτό κόστος, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις απομείωσης τους. Τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός 

απεικονίζονται στο ιστορικό τους κόστος, μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις 

απομείωσης τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που συνδέονται άμεσα στην απόκτηση των 

στοιχείων αυτών. 

Μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία κτήσης του ενσώματου παγίου ή αναγνωρίζονται ως 

ξεχωριστά πάγια, όπου κρίνεται κατάλληλο, μόνο όταν τα κριτήρια αναγνώρισης ικανοποιηθούν. Οι δαπάνες 

οι οποίες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης, καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την 

πραγματοποίησή τους. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα των επισκευών και συντηρήσεων, καταχωρούνται στα έξοδα 

της χρήσης κατά την πραγματοποίησή τους. 

Όπως αναλύεται εκτεταμένα στην Σημείωση 6.1, ο Οργανισμός προέβη στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του 

γηπέδου και του κτιρίου που ιδιοχρησιμοποιεί κατά την 1η Ιανουαρίου 2006 (ημερομηνία μετάβασης στα 

ΔΠΧΑ) και οι εύλογες αυτές αξίες χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης 

στα ΔΠΧΑ. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι κτισμένο επί οικοπέδου το οποίο κατά ένα μέρος ανήκει στον ΟΠΕ 

και το υπόλοιπο έχει παραχωρηθεί για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την Κτηματική Εταιρεία 

Δημοσίου (ΚΕΔ). Δεδομένου ότι είναι αδύνατος, και ουσιαστικά λανθασμένος ο περιορισμός μόνο μέρους της 

αξίας, επιλέχθηκε το μέρος της υπεραξίας που αφορά το ακίνητο επί του οικοπέδου της ΚΕΔ να εμφανίζεται 

διακεκριμένα σε λογαριασμό της Καθαρής Θέσης, ως δικαιώματα ΚΕΔ. Προκειμένου να μην υπάρχει 

σύγχυση, και το σύνολο των αναπροσαρμογών εμφανίζεται σε διακεκριμένους λογαριασμούς της Καθαρής 

Θέσης.  

Εκτός των γηπέδων και των κτιρίων κανένα πάγιο δεν είναι μεγαλύτερο της αξίας κτήσης του. Η 

αναπροσαρμογή των αξιών πραγματοποιήθηκε σε πολύ μικρό μέρος και κατ’ ουσία κατέγραψε την διαφορά 

των ποσοστών απόσβεσης. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. 

Το κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώληση ή όταν δεν αναμένονται 

περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη 

διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω 

πάγιο. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες 

διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. 

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

 

Είδος παγίου 

Ετήσιος Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Κτίρια  2,5% 

Μηχανήματα – Τεχνικές Εγκαταστάσεις 6,7% - 10% 

Μεταφορικά μέσα 15% 

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 20% - 30% 

Εξοπλισμός γραφείων, έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10% - 25% 

Ο συντελεστής απόσβεσης προσδιορίζεται κατά την παραλαβή των παγίων. Σημειώνεται ότι, ειδικά τα πάγια 

που παραλαμβάνονται μετά από χρήση τους σε μακροχρόνιες εκθέσεις και λοιπές δράσεις, έχουν σημαντική 

απομείωση της αξίας κτήσης, γεγονός που αποτιμάται και καταγράφεται στα βιβλία του Οργανισμού. 
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Με την εξαίρεση των ενσώματων παγίων στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για 

απομείωση σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού 

ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική 

αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ζημία απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, κατά το 

ποσό το οποίο η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η 

μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένη με τα έξοδα πώλησης, και της αξίας χρήσεως. 

Η εύλογη αξία μειωμένη με τα έξοδα πώλησης, είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 

γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής 

του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο 

χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Ζημίες 

απομείωσης που έχουν λογιστεί σε προηγούμενα χρόνια, αντιλογίζονται μόνο όταν υπάρχουν επαρκείς 

ενδείξεις ότι οι υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού έχουν 

μεταβληθεί. Σε αυτές τις περιστάσεις, ο σχετικός αντιλογισμός μεταφέρεται στα έσοδα. Τα μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτός από την υπεραξία, τα οποία επιδέχονται απομείωσης, 

ελέγχονται για απομείωση κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 

3.2.         Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ασώματα πάγια στοιχεία αποτελούνται από τα κόστη λογισμικών που αγοράζονται ή παράγονται 

εσωτερικά, και τις διάφορες άδειες. Τα προερχόμενα από εξωτερική αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο 

κόστος κτήσης. Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο με 

συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις ωφέλιμες διάρκειες ζωής των στοιχείων αυτών. Οι συντελεστές που 

χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: 

 

 

Είδος παγίου 

Ετήσιος Συντελεστής 

Απόσβεσης 

Λογισμικό 30%- 35% 

Στην περίπτωση που το κόστος δεν είναι δυνατό να διαχωριστεί, το ανωτέρω κόστος προσαυξάνει την αξία 

του υλικού που το περιλαμβάνει, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ειδικά μηχανήματα. 

3.3.          Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 

Πρόκειται για επενδύσεις σε εταιρείες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε σαν θυγατρικές είτε σαν 

συγγενείς, ή σαν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι 

διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις αναγνωρίζονται στο αρχικό κόστος απόκτησης και εφόσον υπάρχουν 

ενδείξεις απομείωσης αποτιμώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και ζημίες καταχωρούνται 

απ’ ευθείας σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης. 

3.4.          Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν: α) τις απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία εισπράξεως 

λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσης και β) δοσμένες εγγυήσεις δηλαδή ποσά που καταβάλλονται ως 

εγγύηση και η επιστροφή τους δεν προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 

3.5.          Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 
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οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση, αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις 

φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στο λογαριασμό των 

αποτελεσμάτων της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς 

τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της χρήσης και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές χρήσεις με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενοι στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του 

ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 

την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος 

ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 

υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας 

σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 

συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη χρήση της ημερομηνίας του ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο όταν οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή των υποχρεώσεων που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, 

τότε η σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις απεικονίζεται 

αντιστοίχως σε σχετικό λογαριασμό της καθαρής θέσης. 

Η Διοίκηση αναλύοντας την φύση του Οργανισμού, τις πηγές εσόδων του και τα αποτελέσματα, κατέληξε 

στην πεποίθηση ότι δεν υφίσταται υποχρέωση σχηματισμού πρόβλεψης αναβαλλόμενης φορολογίας τόσο 

λόγω των σωρευμένων φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων όσο και της αδυναμίας από ίδιους 

πόρους πραγματοποίησης κερδών.  

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΟΠΕ είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός, το Π.Δ.Ε., τα συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της Ε.Ε. και λοιπές πηγές. Για το σύνολο των επιχορηγήσεων πραγματοποιείται απολογισμός, 

ο οποίος στις ελάχιστες περιπτώσεις που είναι πλεονασματικός, σε συνεργασία με την επιβλέπουσα αρχή 

του αντίστοιχου προγράμματος, επαυξάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου. Οι λοιπές πηγές 

χρηματοδότησης είναι πολύ περιορισμένες και μπορούν να καλύψουν μόνο μικρό μέρος των λειτουργικών 

εξόδων του Οργανισμού. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΟΠΕ  Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 

35
η
 Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 

(Τα ποσά είναι  σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σελίδα 42 από 61 

3.6.          Αποθέματα 

Λόγω του ειδικού αντικειμένου του Οργανισμού δεν διατηρούνται αποθέματα. Υλικά που μπορούν να 

αποθηκεύονται όπως επιχειρηματικά δώρα και λοιπό προωθητικό υλικό, καταγράφονται ως έξοδα επομένων 

χρήσεων και προσαυξάνουν το κόστος της δράσης στην οποία διατίθενται. 

3.7.           Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει στις 

περισσότερες περιπτώσεις με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημίες 

απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι 

ο Οργανισμός δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. 

Το ποσό της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα. 

Ειδικά όμως για τα άτοκα δάνεια διάρκειας άνω του έτους προς το προσωπικό του Οργανισμού, τα οποία 

δίδονται βάσει ειδικού κανονισμού, πραγματοποιείται προεξόφληση με προεξοφλητικό επιτόκιο αυτό των 

Ε.Γ.Ε.Δ., δεδομένου ότι ο Οργανισμός δεν εμφανίζει δανειακή επιβάρυνση. 

Δεν καταγράφονται δικαστικές διεκδικήσεις του Οργανισμού έναντι τρίτων, αλλά απλά ανακοινώνονται 

κατά τις περιόδους που υφίστανται. 

3.8.            Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

Πρόκειται για το εμπορικό χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού που περιλαμβάνει επενδύσεις που αποκτώνται με 

σκοπό την ρευστοποίησή τους στο άμεσο μέλλον. Κέρδη ή ζημίες από την αποτίμηση των συγκεκριμένων 

στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

3.9.            Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα προϊόντα χρήματος. 

3.10. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Στην κατηγορία αυτή έχουν καταγραφεί και οι επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων, δεδομένου ότι είναι 

αναβαλλόμενα έσοδα τα οποία όμως μεταφέρονται στο αποτέλεσμα αναλογικά με τις αποσβέσεις των 

αντίστοιχων παγίων. Η παρουσίαση στο συγκεκριμένο λογαριασμό θεωρήθηκε ευχερέστερη. 

3.11. Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές προς τους εργαζομένους αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

Η εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζομένους της.  

Τα εν ισχύ προγράμματα αφορούν τον χρόνο αφυπηρέτησης τους. Βάσει αυτών: 

 Λαμβάνουν από τον Οργανισμό την αποζημίωση όπως προβλέπεται από τον Ν.2112/1920, όπως 

περιορίζεται από τον αναγκαστικό νόμο που ισχύει, και το Ν.Δ.3026/1954, καθώς και την επιπλέον 

παροχή για την αποχώρησή τους πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως 

προβλέπεται από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων του ΟΠΕ.  

 Λαμβάνουν από την Ασφαλιστική Εταιρεία Διαχείρισης του Αποταμιευτικού συμβολαίου το ποσό που 

προσδιορίζεται βάσει του σχετικού ασφαλιστηρίου. Τόσο από την ανωτέρω συλλογική σύμβαση, όσο 
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και από το καθ’ αυτό αποταμιευτικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο των υπαλλήλων του ΟΠΕ, απορρέει η 

υποχρέωση του Οργανισμού για κάλυψη της διαφοράς μεταξύ της αναλογιστικής μελέτης της 

Ασφαλιστικής Εταιρίας Διαχείρισης του προγράμματος και των σωρευμένων στοιχείων ενεργητικού 

του προγράμματος.  

Ήδη από το Δεκέμβριο 2011, διεκόπη το υπάρχον αποταμιευτικό συμβόλαιο, και καταγράφηκε από τον 

Οργανισμό σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρεία, η συνολική υποχρέωση του Οργανισμού για 

καταβολή αποζημιώσεων μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής στο υπάρχον κατά την 31.12.2011 

προσωπικό, καθώς και η ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του για καταβολή αποζημιώσεων σε προσωπικό που 

αποχώρησε έως το τέλος της χρήσης 2011. Η καταβολή της συνολικής υποχρέωσης ρυθμίστηκε, με 

ειδική για το σκοπό αυτό σύμβαση μεταξύ του Οργανισμού και ενός εκάστου δικαιούχου, και εξεδόθη 

από την Εθνική Ασφαλιστική σχετική πρόσθετη πράξη Νο 13380 την 1/2/2012, τροποποιώντας 

ανάλογα το υπ’ αριθμ. 2670/8 ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Η αποπληρωμή ρυθμίστηκε υπό μορφή 

δόσεων και καταγράφηκε τόσο στις βραχυχρόνιες όσο και στις μακροχρόνιες υποχρεώσεις.  

3.12. Προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Οργανισμός έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της µέσω εκροής πόρων και µία 

αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου 

που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης.  

Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος 

αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου 

κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα µε την υποχρέωση.  

Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν 

µια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

3.13. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των επιχορηγήσεων για πραγματοποίηση δράσεων, 

των πωλουμένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών καθαρά από φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα 

έσοδα αναγνωρίζονται κατά το ποσό που είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν οικονομικά οφέλη στον 

Οργανισμό και μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Επιχορηγήσεις Τα έσοδα από επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στο μέτρο που καλύπτονται από 

αντίστοιχες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις για πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται ως αναβαλλόμενο 

έσοδο στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρεται στα έσοδα αναλογικά με την απόσβεση 

του επιχορηγούμενου παγίου. 

 Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο κατά την οποία 

υπάρχει απόδειξη της διευθέτησης της υπηρεσίας, το ποσό του εσόδου, τα σχετικά έξοδα και το 

στάδιο ολοκλήρωσης μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα και όταν είναι πιθανό ότι ο πελάτης θα 

εξοφλήσει την υποχρέωσή του για αυτές τις υπηρεσίες. 

 Πωλήσεις αγαθών Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα μετά 

την αφαίρεση των μειώσεων - εκπτώσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ. 

 Έσοδα από τόκους Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του 

δεδουλευµένου. Το σύνολο των εσόδων των τόκων αφορά κυρίως τόκους από καταθέσεις 

τραπεζών. 

 Μερίσματα Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 Έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων Τα έσοδα από την εκμετάλλευση ακινήτων λογίζονται 

με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους 

αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Τραπεζικά έξοδα όπως εμβαστικά, προσαυξάνουν το κόστος της 

αντίστοιχης δράσης. 

3.14. Διανομή μερισμάτων 

Ο Οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η πραγματοποίηση κερδών εκφεύγει του σκοπού και 

των επιδιώξεών του. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν, θα τα αναγνωρίσει ως υποχρέωση στις οικονομικές 

καταστάσεις κατά την ημερομηνία όπου η διανομή θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

4. Διαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου: Λόγω των δραστηριοτήτων του, ο Οργανισμός εκτίθεται σε 

διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, που σχετίζονται με τη ρευστότητα, τις διακυμάνσεις της 

ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων, καθώς και του επιχειρηματικού κινδύνου, με την ευρεία έννοια. Αυτοί οι 

κίνδυνοι παρακολουθούνται συνεχώς. Ο Οργανισμός έχει αναπτύξει μία διαδικασία παρακολούθησης και 

ελέγχου των κινδύνων αυτών. Αναλυτικότερα έναντι των κινδύνων πραγματοποιούνται: 

 Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ρευστότητας μέσω της 

αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, με την εξασφάλιση των πηγών χρηματοδότησης 

για το σύνολο των δράσεων που πραγματοποιεί. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τον Τραπεζικό Δανεισμό σε 

έκτακτη περίπτωση για την κάλυψη βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας, ενώ κατά πάγια τακτική 

δημιουργεί εσωτερικές ταμειακές ροές, μέσω της πραγματοποίησης αυστηρού προγράμματος πληρωμών. 

Η πρόσκαιρη ισχνή ρευστότητα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις καθυστερήσεις απόδοσης των 

επιχορηγήσεων για ήδη αποπληρωθέντα προγράμματα, καθώς και στη μετάθεση αποπληρωμής της 

ιδιωτικής συμμετοχής σε δράσεις, κυρίως λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που εμφανίζει το 

μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς. Επίσης στη μη κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο των 

δαπανών μισθοδοσίας και των λειτουργικών δαπανών, ως οφειλόταν. 

 Κίνδυνος από τις διακυμάνσεις της ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων: Οι δραστηριότητες του 

Οργανισμού είναι εκτεθειμένες σε ένα σημαντικό μέρος στον κίνδυνο των διακυμάνσεων της ισοτιμίας 

του δολαρίου κατά κύριο λόγο, αλλά και των υπολοίπων νομισμάτων, δεδομένου ότι πραγματοποιούνται 

ενέργειες προώθησης σε ένα μεγάλο πλήθος χωρών. Ο επηρεασμός στις ταμειακές ροές του Οργανισμού 

αντιμετωπίζεται εν μέρει με την αποδοχή από τους φορείς χρηματοδότησης του συναλλαγματικού 

κινδύνου, καθώς και την πραγματοποίηση συμβάσεων σε ευρώ, ενώ το νόμισμα της χώρας δράσης είναι 

διαφορετικό. 

 Επιχειρηματικός Κίνδυνος: Ο Οργανισμός είναι εκτεθειμένος στην γενικότερη ζήτηση για προωθητικές 

ενέργειες στο εξωτερικό, καθώς και στην φιλοσοφία των παραγόντων τόσο των κυβερνητικών όσο και 

του ευρύτερου επιχειρηματικού τομέα για εξωστρέφεια, ήτοι την τάση για ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

στο εξωτερικό με την διενέργεια πωλήσεων προς της αγορές αυτές. 

 

 

5. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τις επιταγές του ΔΛΠ 24 εμφανίζονται συνοπτικά στον κατωτέρω 

πίνακα, ενώ αναλύονται αμέσως μετά: 
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Κατηγορία 31/12/2012 31/12/2011

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0,00 0,00

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών          0,00 0,00

γ) Απαιτήσεις 0,00 0,00

δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ.στελεχών και μελών της 

διοίκησης 154.674,85 193.211,31

στ) Απαιτήσεις από διευθ.στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ζ) Υποχρ. προς διευθ.στελέχη και μέλη της διοίκησης 12.810,50 14.917,15

 

Οι αμοιβές, μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, και οι λοιπές χρηματικές παροχές προς τα 

Διευθυντικά Στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης, αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορία 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Αμοιβές

1) Δ/νων Σύμβουλος 75.188,58 51.278,97

2) Προεδρείο Δ.Σ. 0,00 5.375,00

3) Γενική Διεύθυνση 41.069,09 43.769,21

4) Εκπρόσωποι Εργαζομένων μέλη Δ.Σ. 28.944,68 81.742,00

145.202,35 182.165,18

Έξοδα Παράστασης

1) Δ/νων Σύμβουλος 9.000,00 6.232,50

2) Λοιπά μέλη Δ.Σ. 2.325,00 2.555,00

3) Εκπρόσωποι Εργαζομένων μέλη Δ.Σ. 1.147,50 2.258,63

12.472,50 11.046,13

Σύνολο Αμοιβών και λοιπών Παροχών 157.674,85 193.211,31

 

Οι υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης Αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορία 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

1) Δ/νων Σύμβουλος 0,00 0,00

2) Προεδρείο Δ.Σ. 7.228,17 7.228,17

3) Λοιπά μέλη Δ.Σ. 5.582,33 7.688,98

4) Εκπρόσωποι Εργαζομένων μέλη Δ.Σ. 0,00 0,00

12.810,50 14.917,15

 

Δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη εκτός των ανωτέρω εκτεθέντων. 
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6. Αναλύσεις επί των κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων 

6.1.     Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής: 

Γήπεδα - 

Οικοπεδα Κτίρια

Μηχ/τα - 

Τεχνικές 

Εγκ/στάσεις

Μεταφο-

ρικά Μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποι-

ήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Κόστος Κτήσης 

1/1/2011 3.030.000,00 5.058.768,19 423.067,59 5.840,00 3.357.566,03 0,00 11.875.241,81

Προσθήκες 27.867,00 27.867,00

Μειώσεις -4.381,19 -201.609,06 -205.990,25

Προσαρμογές 0,00

Σύνολο 31/12/2011 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.183.823,97 0,00 11.697.118,56

Σωρευμένες Αποσβ. 

1/1/2011 0,00 404.896,39 244.085,95 5.839,99 3.082.060,71 0,00 3.736.883,04

Προσθήκες 133.882,76 22.299,73 214.373,83 370.556,32

Μειώσεις -4.381,18 -201.492,35 -205.873,53

Προσαρμογές 0,00

Σύνολο 31/12/2011 0,00 534.397,97 266.385,68 5.839,99 3.094.942,19 0,00 3.901.565,83

Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2011 3.030.000,00 4.519.989,03 156.681,91 0,01 88.881,78 0,00 7.795.552,73

 

Γήπεδα - 

Οικοπεδα Κτίρια

Μηχ/τα - 

Τεχνικές 

Εγκ/στάσεις

Μεταφο-

ρικά Μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποι-

ήσεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Κόστος Κτήσης 

1/1/2012 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.183.823,97 0,00 11.697.118,56

Προσθήκες 10.882,79 10.882,79

Μειώσεις -15.992,61 -15.992,61

Προσαρμογές 0,00

Σύνολο 31/12/2012 3.030.000,00 5.054.387,00 423.067,59 5.840,00 3.178.714,15 0,00 11.692.008,74

Σωρευμένες Αποσβ. 

1/1/2012 0,00 534.397,97 266.385,68 5.839,99 3.094.942,19 0,00 3.901.565,83

Προσθήκες 133.882,76 21.811,68 45.335,89 201.030,33

Μειώσεις -15.992,35 -15.992,35

Προσαρμογές 0,00

Σύνολο 31/12/2012 0,00 668.280,73 288.197,36 5.839,99 3.124.285,73 0,00 4.086.603,81

Αναπόσβεστη Αξία 

31/12/2012 3.030.000,00 4.386.106,27 134.870,23 0,01 54.428,42 0,00 7.605.404,93
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Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την αγορά παγίων, οι οποίες ανήλθαν για το 2012 σε € 10.882,79, 

έναντι € 27.867  για την αντίστοιχη περίοδο 2011, αναλύονται στον ανωτέρω πίνακα. Σημειώνεται ότι από 

το συνολικό ποσό προσθηκών της χρήσης 2012, ποσό € 6.853 αφορά πάγια που μεταφέρθηκαν στον 

Οργανισμό από την ΔΕ SIAL 2012, και καταχωρήθηκαν στα βιβλία με αξία κτήσης μειωμένη κατά ποσοστό 

20% από την αξία αγοράς λόγω μερικής απαξίωσης. 

Σημειώνεται ότι για το κτίριο του ΟΠΕ στην Ηλιούπολη, το οποίο ανήκει κατά ένα μέρος στον Οργανισμό 

και το υπόλοιπο στην Κ.Ε.Δ. πραγματοποιήθηκε εκτίμηση σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 

2003, από ανεξάρτητους εκτιμητές, η οποία παραλήφθηκε τον Φεβρουάριο του 2008. Βάσει αυτής 

εκτιμήθηκε η αξία του Κτιρίου και του Οικοπέδου κατά την 31/12/2007, ενώ έχει πραγματοποιηθεί και 

αναγωγή στην 31/12/2006 και στην 1/1/2006. Ο Οργανισμός αναπροσάρμοσε τις αξίες βάσει αυτών των 

εκτιμήσεων.   

Απογραφή των παγίων στοιχείων της εταιρείας πραγματοποιείται ανά έτος. Γίνεται πλήρης καταγραφή των 

υλικών που δεν χρησιμοποιούνται ή έχουν καταστραφεί, και κατόπιν αποφάσεως της Διοικήσεως, 

πραγματοποιούνται οι κατάλληλες διαδικασίες καταστροφής. 

6.2.     Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Κόστος Κτήσης 1/1/2011 776.557,59

Προσθήκες -

Μειώσεις -

Μεταφορές -

Σύνολο 31/12/2011 776.557,59

Σωρευμένες Αποσβ. 1/1/2011 557.816,39

Προσθήκες 218.741,06

Μειώσεις -

Μεταφορές -

Σύνολο 31/12/2011 776.557,45

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2011 0,14
 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Κόστος Κτήσης 1/1/2012 776.557,59

Προσθήκες -

Μειώσεις -

Μεταφορές -

Σύνολο 31/12/2012 776.557,59

Σωρευμένες Αποσβ. 1/1/2012 776.557,45

Προσθήκες -

Μειώσεις -

Προσαρμογές -

Σύνολο 31/12/2012 776.557,45

Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2012 0,14
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Σημειώνεται ότι λογισμικά που ενσωματώνονται στους αγοραζόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν 

διαχωρίζονται αξιακά από το κόστος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κατά πάγια τακτική. 

6.3.     Διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις 

Η εταιρεία συμμετέχει στις κατωτέρω εταιρείες, για τις οποίες εμφανίζονται οι αξίες κτήσης και οι 

γενόμενες προσαρμογές. 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

% 

ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΑΞΙΑ 

31/12/2012

ΠΡΟΜΑΧΩΝ Α.Ε. 1,50% 85.080,59 -85.080,59 0,00

ΕΛΕΑ 7,70% 2.934,70 -1.713,56 1.221,14

ΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 7,50% 11.250,00 -11.250,00 0,00

99.265,29 -98.044,15 1.221,14
 

Εντός της χρήσης 2012 πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας συμμετοχής του Οργανισμού  

στο ΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ποσού € 11.250, με ισόποση επιβάρυνση του αποτελέσματος, καθώς το εν λόγω 

Κέντρο δεν υφίσταται πλέον.  

Για τις υπόλοιπες συμμετοχές δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταβολή εντός της χρήσης. 

6.4.     Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Εγγυήσεις Ενοικίων 3.200,00 6.270,98

Εγγυήσεις προς εταιρείες παροχών 4.379,79 4.527,83

Εγγυήσεις προς Προμηθευτές 1.320,00 1.320,00

Παρακράτηση εγγύησης από Πελάτες 1.900,00 1.900,00

Εγγυήσεις Εκθεμάτων 7.400,00 0,00

18.199,79 14.018,81
 

6.5.     Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.879.912,27 1.719.711,96

Προβλέψεις Επισφαλών Πελατών -635.462,05 -654.543,27

Γραμμάτια Εισπρακτέα σε Καθυστέρηση 17.534,42 17.534,42

Προβλέψεις Γραμματίων Εισπρακτέων -17.534,42 -17.534,42

Επιταγές Εισπρακτέες 28.803,73 743.429,99

Επιταγές σε καθυστέρηση 148.574,92 132.194,92

Επιταγές σφραγισμένες 40.000,00 40.000,00

Προβλέψεις Επιταγών σε Καθυστέρηση -188.574,92 -172.194,92

1.273.253,95 1.808.598,68
 

Οι εμπορικές απαιτήσεις μειώθηκαν κατά 30% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω 

ολοκλήρωσης προγραμμάτων στα οποία ο Οργανισμός ήταν φορέας υλοποίησης. 
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Ο Οργανισμός ελέγχει ανά χρήση το σύνολο των απαιτήσεων για ενδεχόμενες επισφάλειες. Σχηματίζει δε 

πρόβλεψη για τις απαιτήσεις, σε ανοικτό υπόλοιπο από πελάτες και εκθέτες, οι οποίοι δεν έχουν 

συμμετάσχει σε δράση του Οργανισμού για περίοδο άνω των δύο ετών προ της ημερομηνίας ισολογισμού, 

ενώ αξιοποιεί και κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την πραγματοποίηση των σχετικών προβλέψεων 

επισφάλειας. Από τον έλεγχο των εμπορικών απαιτήσεων κατά το 2012 πραγματοποιήθηκε επιπλέον 

πρόβλεψη ποσού € 21.811,51 που αφορά πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων από επιταγές σε καθυστέρηση € 

16.380 και από πελάτες € 5.431,51 και έχει επιβαρύνει ισόποσα το αποτέλεσμα της χρήσης, ενώ αντίστοιχα 

μειώθηκε η ήδη σχηματισμένη πρόβλεψη της 31.12.2011 επισφαλών απαιτήσεων από εκθέτες, κατά ποσό € 

24.512,73 το οποίο ωφέλησε ισόποσα το αποτέλεσμα της χρήσης. 

Στην ανωτέρω πρόβλεψη περιλαμβάνεται και ποσό που αναμένει να μην εισπράξει, για πελάτες οι οποίοι 

από πληροφορίες έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η είσπραξη δεν 

θα είναι εφικτή. 

 

6.6. Χρεώστες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι προκαταβολές εκθέσεων αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Προκαταβολές για εκθέσεις 116.817,03 159.571,62
 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά την προπληρωμή ποσών για τη δέσμευση χώρου για περίπτερα σε εκθέσεις του 

εξωτερικού. 

 

Οι απαιτήσεις από το Δημόσιο αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Πρόγραμμα INTERREG 2.276.218,75 2.276.218,75

Κοινωνία της Πληροφορίας 199.600,00 199.600,00

Λοιπά Κοινοτικά Προγράμματα 27.701,32 0,00

2.503.520,07 2.475.818,75
 

Οι απαιτήσεις από το πρόγραμμα INTERREG αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις, για τις οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί και αποπληρωθεί οι σχετικές υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, από τη χρήση 2006. 

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις απόδοσης των ποσών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επανένταξη των 

απαιτήσεων στις υποχρεώσεις τους, το ποσό της επιχορήγησης δεν έχει αποδοθεί στον Οργανισμό 

αυξάνοντας το πρόβλημα ρευστότητας.  Η απαίτηση από τα προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας 

αφορά το πρόγραμμα αναβάθμισης της ηλεκτρονικής υποδομής του Οργανισμού, η οποία ολοκληρώθηκε 

κατά τη χρήση 2008. 
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Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Προκαταβολές Προμηθευτών 0,00 288.694,50

Προκαταβολές Προσωπικού 25.452,92 13.234,33

Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού 6.392,50 4.800,00

Δάνεια Προσωπικού 16.111,04 17.146,61

Παρακράτηση Φόρου από Ελλ.Δημόσιο 34.820,40 22.827,63

Χρηματικές Διευκολύνσεις Ελευθ. Επαγγ. ΟΠΕ 2.500,00 2.500,00

Χρεώστες κονδυλίων ΥΠΕΘΟ 1.078,43 1.078,43

Λοιποί Χρεώστες Διάφοροι 289.187,31 838.577,47

Λοιποί Χρεώστες Εξωτερικού 22.444,73 22.444,73

Προβλέψεις για Λοιπούς Χρεώστες -208.451,90 -192.125,32

Απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις 36.352,75 36.352,75

Προβλέψεις για δικαστικές διεκδικήσεις -36.352,75 -36.352,75

189.535,43 1.019.178,38
 

Στις χρηματικές διευκολύνσεις Ελευθέρων Επαγγελματιών ΟΠΕ περιλαμβάνονται οι καταβληθείσες αμοιβές 

έναντι συμβατικής υποχρέωσης του Οργανισμού προς τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, οι οποίες θα 

εκκαθαριστούν με την έκδοση των σχετικών παραστατικών του ΚΒΣ. 

Οι απαιτήσεις του Οργανισμού από λοιπούς χρεώστες μειώθηκαν σημαντικά σε ποσοστό 65% περίπου σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση, καθώς στην τρέχουσα χρήση εισπράχθηκαν τιμολογημένα έσοδα του 

Οργανισμού για συμμετοχή του σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία είναι φορέας υλοποίησης, τα 

οποία υλοποιήθηκαν εντός της χρήσης.  

Αναφέρουμε και εδώ ότι ο Οργανισμός ελέγχει ανά περίοδο το σύνολο των απαιτήσεων για ενδεχόμενες 

επισφάλειες. Σχημάτισε δε πρόβλεψη στην τρέχουσα χρήση για απαιτήσεις σε ανοικτό υπόλοιπο από 

χρεώστες, οι οποίοι δεν έχουν κινηθεί για περίοδο άνω των δύο ετών προ της ημερομηνίας ισολογισμού, 

ύψους € 16.326,58, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης.  

 

Οι λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Λογ/μοί διαχ/σεως προκαταβολών & πιστώσεων 546,47 8.808,13
 

Το ανωτέρω υπόλοιπο περιλαμβάνει ποσά που διαχειρίζονται τόσο το προσωπικό του Οργανισμού όσο και  

Οικονομικοί Εμπορικοί Υπάλληλοι (ΟΕΥ) Ελληνικών Πρεσβειών για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 

δράσεων, για τα οποία αποδίδουν τμηματικά λογαριασμό κατά την πρόοδο του έργου. 
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6.7.   Μεταβατικοί λογαριασμοί Ενεργητικού  

Τα έξοδα επομένων χρήσεων κατά αιτία δημιουργίας τους αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Διοικητικές - Λειτουργικές Δαπάνες 9.036,50 5.769,09

Έξοδα Εκθέσεων 678.134,49 828.053,49

Επιχειρηματικών Αποστολών 0,00 6.631,13

Ολοκληρωμένα Προγράμματα 90.724,91 24.996,20

777.895,90 865.449,91
 

Η γένεση ενός εξόδου για τον Οργανισμό προϋποθέτει την κατάλληλη έγκριση και τον αντίστοιχο σκοπό. 

Αποτέλεσμα αυτού είναι η δυνατότητα μερισμού των εξόδων που αφορούν χρονικά την επόμενη χρήση, με 

κριτήριο τον χρόνο πραγματοποίησης της δράσης. 

 

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αναλύονται σε: 

31/12/2011 31/12/2011

137.195,95 0,00

Έσοδα παρεπομένων ασχολιών 0,00 126.815,71

Έσοδα κεφαλαίων εισπρακτέα 5.500,00 100.000,00

142.695,95 226.815,71

Έσοδα επιχορηγήσεων εισπρακτέα

 

Το ανωτέρω κονδύλι αφορά κατά κύριο λόγο τιμολογημένα έσοδα του Οργανισμού εντός της τρέχουσας 

χρήσης από προγράμματα στα οποία ο Οργανισμός είναι φορέας υλοποίησης, τα οποία εισπράχθηκαν στις 

αρχές της επόμενης χρήσης 2013. 

 

6.8.   Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Ταμείο 19.073,14 29.932,20

Καταθέσεως Όψεως 1.683.562,65 2.091.167,90

1.702.635,79 2.121.100,10
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα τόσο της 31/12/2012 όσο και της 31/12/2011 είναι σημαντικά μικρότερα των 

εισπραγμένων επιχορηγήσεων για συγκεκριμένες δράσεις, για τις οποίες δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί 

σχετικές δαπάνες και εμφανίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 6.12 των παρόντων σημειώσεων. Το 

έλλειμμα αυτό έχει προκληθεί σταδιακά από την μειωμένη επιχορήγηση των διοικητικών και λειτουργικών 

δαπανών από μέρους του Δημοσίου. Σχετική ενημέρωση έχει πραγματοποιηθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο. 

 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΟΠΕ  Α.Ε. 

Οικονομικές Καταστάσεις της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2012 

35
η
 Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012) 

(Τα ποσά είναι  σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σελίδα 52 από 61 

6.9.  Ίδια Κεφάλαια 

Τα Ίδια Κεφάλαια αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Μετοχικό Κεφάλαιο 623.797,00 623.797,00

Αποθεματικό Κεφάλαιο από ΣΠΕ 12.743,74 12.743,74

Αναπροσαρμογή Παγίων ΟΠΕ 720.475,56 756.298,96

Αποτέλεσμα εις Νέο -3.852.970,65 -6.250.522,53

Αποθεματικό ΔΠΧΑ -5.473.032,21 -5.473.032,21

-7.968.986,56 -10.330.715,04

Δικαιώματα ΚΕΔ επί Παραχωρημένων Ακινήτων 5.888.554,69 5.994.990,93

-2.080.431,87 -4.335.724,11
 

Τα Ίδια Κεφάλαια από τη χρήση 2008 κατέστησαν αρνητικά, ακόμα και μετά την περίληψη των 

δικαιωμάτων της ΚΕΔ επί των Παραχωρημένων Ακινήτων. Βάσει του Ιδρυτικού Νόμου του Οργανισμού 

όπως ισχύει, επί του Ο.Π.Ε. δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 47 – 50 του Κ.Ν.2190/1920. 

Το αποτέλεσμα εις νέον εμφανίζει αύξηση στην τρέχουσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη, καθώς 

μειώθηκε σημαντικά το διοικητικό κόστος του Οργανισμού στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων των 

νόμων περί ενιαίου μισθολογίου. 

 

6.10. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους έχει ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Υπόλοιπο Έναρξης Περιόδου 966.947,84 1.171.287,82

Απόδοση σε υπαλλήλους κατά τη Χρήση -25.400,00 -243.000,00

Επιπλέον πρόβλεψη Χρήσης (Βάσει Αναλυτικών Υπολογισμών) 0,00 38.660,02

Αντιλογισμός προβλέψεων προηγ. χρήσεων για παροχές στους εργαζόμενους -76.927,13 0,00

864.620,71 966.947,84

 

Υποχρέωση ασφαλιστικού συμβολαίου εργαζομένων 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού της υποχρέωσης του ΟΠΕ προς το ασφαλιστικό πρόγραμμα των 

εργαζομένων, αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος της συμβατικής και νομικής υποχρέωσης του Οργανισμού να 

καταβάλλει στο σύνολο του προσωπικού («εργαζομένους» και «πρώην εργαζομένους»), τις οφειλόμενες 

μισθολογικές παροχές που κατέστησαν απαιτητές έως 30.12.2011, σε συνέχεια της διακοπής και πρόωρης 

λήξης του ασφαλιστικού-αποταμιευτικού προγράμματος που ίσχυε έως την ανωτέρω ημερομηνία.  

Προκειμένου για την ταμειακή διευκόλυνση του Οργανισμού, συμφωνήθηκε μεταξύ Οργανισμού και 

εργαζομένων η τμηματική καταβολή της κάθε παροχής, για τους μεν «εργαζομένους» σε 10 δόσεις, εκ των 

οποίων η πρώτη καταβλητέα την 30.12.2011 και οι υπόλοιπες καταβλητέες ανά έτος αρχής γενομένης από 

30.6.2012, για τους δε «πρώην εργαζομένους» σε 3 δόσεις καταβλητέες με την ίδια ως άνω περιγραφόμενη 

τμηματική καταβολή. Ο διακανονισμός καταβολής γίνεται αποδεκτός από τους «εργαζομένους» και «πρώην 

εργαζομένους» υπό τον όρο της απαρέγκλιτης τήρησης όλων των προβλεπομένων ημερομηνιών καταβολής 
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και λοιπών όρων του από 30.12.2011 Ιδιωτικού Συμφωνητικού από τον Οργανισμό, και με τον όρο ότι τα 

ρητά αναφερόμενα ποσά της προτεινόμενης ρύθμισης θα αναπροσαρμόζονται κατά το χρόνο καταβολής 

τους στους δικαιούχους, με τους ετήσιους δείκτες τιμών καταναλωτή (πληθωρισμός), όπως αυτοί θα έχουν 

ανά περίπτωση διαμορφωθεί από την ημερομηνία απαίτησης, ήτοι την 30.12.2011, και μέχρι την ημέρα της 

ανά συγκεκριμένο ποσό καταβολής, από την αρμόδια Ελληνική Στατιστική Αρχή, κεφαλαιοποιουμένων 

τούτων ανά έτος.   

Διαχειριστής του προγράμματος όσον αφορά την καταβολή των ποσών παραμένει η Εθνική Ασφαλιστική, 

ενώ υπολογίζονται και διαχειριστικά έξοδα σε ποσοστό 3% επί εκάστης καταβολής.  

Στα πλαίσια εφαρμογής όλων των ανωτέρω όρων, η ανάλυση της μακροπρόθεσμης υποχρέωσης του 

Οργανισμού έχει ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Υποχρεώσεις από μισθολογικές παροχές "πρώην εργαζομένων" 437.866,52 1.287.847,00

Υποχρεώσεις από μισθολογικές παροχές "εργαζομένων" 2.963.472,00 3.715.851,00

Υποχρεώσεις από μισθολογικές παροχές πρόωρων εθελοντικών 

αποχωρήσεων εργαζομένων 388.196,00

3.789.534,52 5.003.698,00

Πλέον

Διαχειριστικά Έξοδα Προγράμματος 114.560,21 150.110,94

Αναπροσαρμογή υποχρέωσης βάσει Δ.Τ.Κ. τρέχουσας περιόδου 32.729,00 0,00

3.936.823,73 5.153.808,94

Μείον

Βραχυπρόθεσμες καταβλητέες δόσεις 798.300,72 1.105.119,96

Μακροπρόθεσμη Υποχρέωση ΟΠΕ από το Ασφαλιστικό Πρόγραμμα 3.138.523,01 4.048.688,98

ΟΠΕ Α.Ε.

 

 

Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό αναλύονται ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Επιχορήγηση για την προμήθεια εξοπλισμού 82.021,15 106.281,04

82.021,15 106.281,04
 

Κατά τη χρήση δεν εισπράχθηκε επιχορήγηση για την αγορά παγίων, ενώ δεν έχει αποδοθεί και το υπόλοιπο 

επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Οργανισμού ύψους € 199.600,00. Η αντίστοιχη 

απαίτηση περιλαμβάνεται στο κονδύλι Ενεργητικού «Απαιτήσεις από Δημόσιο».  

 

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  

31/12/2011 31/12/2011

Πρόβλεψη από δικαστική διεκδίκηση προμηθευτή 12.373,73 12.373,73

Διαφορά απόδοσης προς το ΙΚΑ 4.000,00 4.000,00

Πρόβλεψη από λοιπές δικαστικές διεκδικήσεις 60.600,00 18.492,48

76.973,73 34.866,21
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Η πρόβλεψη από δικαστική διεκδίκηση προμηθευτή, αφορά προμηθευτή για τον οποίο έχει τελεσιδίκως 

κριθεί υποχρέωση του Οργανισμού, αλλά από την νομική υπηρεσία κρίνεται ελάχιστα πιθανό να 

καταβληθεί, καθώς η αντίδικος εταιρεία δεν υπάρχει πλέον. 

Η πρόβλεψη από λοιπές δικαστικές διεκδικήσεις αφορά κατά ποσό € 15.000 υπόλοιπο πρόβλεψης μετά από 

εξώδικο συμβιβασμό με πρώην υπάλληλο του Οργανισμού που έγινε στην προηγούμενη χρήση, καθώς 

εκκρεμεί νέα αγωγή κατά του Οργανισμού, και κατά ποσό € 45.600 πρόβλεψη για καταβολή επιδομάτων και 

λοιπών αποδοχών προηγουμένων χρήσεων, σε πρώην συμβασιούχους του Οργανισμού. 

 

6.11. Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, αναλύονται σε:  

31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 3.538.955,18 6.453.066,37

Προκαταβολές εκθετών 535.807,89 679.015,95

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 163.973,23 100.670,92

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 72.462,79 85.719,78

4.311.199,09 7.318.473,02
 

Στις υποχρεώσεις σε προμηθευτές περιλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες καταβλητέες δόσεις του 

ασφαλιστικού-αποταμιευτικού προγράμματος πλέον διαχειριστικών εξόδων 3% και πληθωρισμού, ποσό € 

798.300,72. 

Κατ’ εφαρμογή των νέων διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 2
α
 του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ), ο 

Οργανισμός εντάχθηκε από 1/1/2012 στο καθεστώς ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που προσφέρει σε πελάτες του 

από συμμετοχή τους σε εκθέσεις του εξωτερικού. Οι υποχρεώσεις από ΦΠΑ κατά την 31.12.2012  

ανέρχονται σε ποσό € 72.624,80. 

 

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Δικαιούχοι Αμοιβών 111.306,98 369.703,55

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.686,02 2.509,28

Λοιποί Λογαριασμοί υπό Τακτοποίηση 18.744,99 28.908,99

132.737,99 401.121,82
 

Σημειώνεται ότι οι λοιποί λογαριασμοί υπό τακτοποίηση αφορούν αδιευκρίνιστες καταθέσεις, κατά κύριο 

λόγο εκθετών. 
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6.12. Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 

Τα έσοδα επομένων χρήσεων αναλύονται ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Προγράμματα ΥΠ.ΕΞ. 4.399.827,02 4.399.827,02

Προεισπραγμένα Έσοδα από Ολοκληρωμένα Προγράμματα 3.302.393,97 3.362.111,11

Έσοδα για συμμετοχή σε εκθέσεις επόμενης χρήσης 12.975,00 25.050,00

7.715.195,99 7.786.988,13
 

Οι μη απορροφημένες επιχορηγήσεις προκύπτουν αναλυτικά από την αντιδιαστολή των εσόδων με τα 

πραγματοποιηθέντα επιλέξιμα έξοδα.  

Όπως αναφέρουμε και ανωτέρω στην ανάλυση των ταμειακών διαθεσίμων, οι μη απορροφημένες 

επιχορηγήσεις του ανωτέρω πίνακα δεν αντιστοιχούν σε ισόποσα ταμειακά διαθέσιμα, καθώς έχουν 

«χρηματοδοτήσει» σταδιακά το έλλειμμα που έχει προκληθεί από τη μειωμένη επιχορήγηση των 

διοικητικών και λειτουργικών δαπανών από μέρους του Δημοσίου.  

 

Τα έξοδα χρήσεως δουλευμένα αναλύονται ως εξής:  

31/12/2012 31/12/2011

Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 0,00 77,50

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 7.742,10 9.676,77

Παροχές Τρίτων 14.565,17 5.562,30

Διάφορα Έξοδα 68.504,52 164.024,77

Τόκοι & συναφή έξοδα 75,00 399,83

90.886,79 179.741,17
 

 

6.13. Κύκλος εργασιών 

Το σύνολο του κύκλου εργασιών του Οργανισμού αφορά την χρηματοδότηση των δράσεων του Οργανισμού 

η οποία πραγματοποιείται από Ελληνικούς Φορείς ή απ’ ευθείας από το Δημόσιο. Σημειώνεται ότι το 

Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται στην κάλυψη των δαπανών για μισθοδοσία. Η ανάλυση του κόστους του 

κάθε τομέα δράσης του Οργανισμού με παράλληλη παράθεση του αντίστοιχων πηγών χρηματοδότησης 

καταγράφεται κατωτέρω.  

Σημειώνεται ότι στον κατωτέρω πίνακα περιλαμβάνονται και τα Διοικητικά Έξοδα, δεδομένης της 

χρηματοδότησής τους από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό, έσοδο το οποίο περιλαμβάνεται στον κύκλο 

εργασιών. 
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ 5.872.787,24 2.417.314,50 3.871.499,70 6.288.814,20 416.026,96

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕ

Σ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 53.728,31 33.428,31 20.300,00 53.728,31 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.231.106,66 128.055,48 2.120.293,46 2.248.348,94 17.242,28

ΕΙΣ -ΚΕΚ 24.633,27 6.504,17 9.588,00 15.000,00 31.092,17 6.458,90

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ & 

ΕΜΠ.ΓΡΑΦΕΙΑ 10.853,42 10.853,42 10.853,42 0,00

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΟΠΕ - ΕΠΙΧΟΡ. 

ΕΠΙΧ. -ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ 211.133,12 211.133,12 211.133,12 0,00

ΔΙΟΙΚ.& 

ΛΕΙΤ.ΕΞΟΔΑ 2.510.248,95 3.267.000,00 3.267.000,00 756.751,05

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓ. 

ΕΤΩΝ 942.711,00 942.711,00 942.711,00

ΣΥΝΟΛΑ 10.914.490,97 3.267.000,00 3.750.000,00 3.901.387,70 2.135.293,46 0,00 13.053.681,16 2.139.190,19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Π.Δ.Ε 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 

ΕΣΟΔΑ

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

31/12/2012

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 

31/12/12

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ 4.937.811,45 1.694.745,12 3.243.066,33 4.937.811,45 0,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕ

Σ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 268.864,62 64.040,62 204.824,00 268.864,62 0,00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 3.004.357,35 248.474,19 2.981.070,96 3.229.545,15 225.187,80

ΕΙΣ -ΚΕΚ 12.261,02 15.794,00 15.998,96 31.792,96 19.531,94

ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ & 

ΕΜΠ.ΓΡΑΦΕΙΑ 14.736,34 14.736,34 14.736,34 0,00

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΟΠΕ - ΕΠΙΧΟΡ. 

ΕΠΙΧ. -ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΞΟΔΑ 347.070,42 347.070,42 347.070,42 0,00

ΔΙΟΙΚ.& 

ΛΕΙΤ.ΕΞΟΔΑ 9.053.154,03 3.496.000,00 630.933,31 4.126.933,31 -4.926.220,72

ΣΥΝΟΛΑ 17.638.255,23 3.496.000,00 3.000.000,00 3.463.684,33 2.997.069,92 0,00 12.956.754,25 -4.681.500,98

ΔΡΑΣΕΙΣ 

31/12/2011

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΩΣ 

31/12/11

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

Π.Δ.Ε 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ 

ΦΟΡΕΙΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ

Ν 

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
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6.14. Κόστος πωλήσεων 

Το Κόστος Πωλήσεων συντίθεται από: 

31/12/2012 31/12/2011

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 30.999,45 8.246,01

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 1.842.853,68 1.326.153,62

Παροχές Τρίτων 3.722.005,51 3.163.909,57

Φόροι - Τέλη 4.512,71 196.096,09

Διάφορα Έξοδα 2.594.866,45 3.558.939,07

Τραπεζικά Έξοδα 21.398,61 38.829,10

Αποσβέσεις Παγίων 0,00 3.268,74

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 0,00 0,00

Διοικητικά Έξοδα Ενσωματωμένα σε Δράσεις του ΟΠΕ 187.605,61 289.659,00

8.404.242,02 8.585.101,20
 

Σημειώνεται ότι στους φόρους-τέλη της προηγούμενης χρήσης, περιλαμβάνεται η δαπάνη για ΦΠΑ, η οποία 

δεν συμψηφιζόταν από τον Οργανισμό. 

 

6.15. Άλλα λειτουργικά έσοδα / έξοδα 

Τα Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Επιστροφή Φόρων από το Εξωτερικό 0,00 143.069,09

Συναλλαγματικές Διαφορές 557,75 326,17

Αναλογούσες στη χρήση Επιχορηγήσεις παγίων 31.112,89 311.377,77

Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων από Εκθέσεις 3.000,50 14.848,58

Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων από Προγράμματα 0,00 37,13

Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων από Επιχορηγήσεις Παγίων 0,00 187.493,29

Αχρησιμοποίητες Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων 39.738,25 383.776,12

Αχρησιμοποίητες Προβλέψεις Εξόδου από την Υπηρεσία 82.391,14 0,00

Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 3.234,49 26.608,05

Λοιπά  Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων 6.721,24 0,00

Λοιπά Έσοδα από Εκθέσεις 5.227,87 1.426,98

Λοιπά Έσοδα από Προγράμματα 0,00 2.799,11

Διαγραφή Υποχρεώσεων 109.308,98 100.000,00

Λοιπά έσοδα από EXPO 2010 0,00 36.438,94

281.293,11 1.208.201,23  

Οι αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις παγίων εμφανίζονται σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, καθώς το 2011 αποσβέστηκε πλήρως, με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., η επιχορήγηση για την 

κατασκευή του κτιρίου του Οργανισμού. 

Τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων αφορούν κατά κύριο λόγο σε 

αντιλογισμό προβλέψεων επισφαλειών από εκθέτες, κατά την προσαρμογή των προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις που διενεργεί ο Οργανισμός σε ανοιχτά υπόλοιπα απαιτήσεων που δεν έχουν κινηθεί για περίοδο 

άνω των δύο ετών προ της ημερομηνίας ισολογισμού.  
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Τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις εξόδου από την υπηρεσία αφορούν προσαρμογή των 

προβλέψεων βάσει του Ν.Δ. 3026/1954 και Ν.2112/1920, με περιορισμό στο ανώτατο όριο όπου αυτό 

υφίσταται, για το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού, όπως λογίσθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

Αντίθετα, το αποτέλεσμα της χρήσης επιβαρύνθηκε κατά την 31.12.2012 με ποσό πρόβλεψης αποζημίωσης 

του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία βάσει του Ν.Δ. 3026/1954 και Ν.2112/1920, με ποσό € 

5.464,01, το οποίο εμφανίζεται κατωτέρω στα έξοδα διοίκησης. Εκ των ανωτέρω προκύπτει συνολική ωφέλεια 

του αποτελέσματος χρήσης € 76.927,13 (= 82.391,14 - 5.464,01). 

Η διαγραφή υποχρεώσεων αφορά κατά κύριο λόγο εξώδικη ρύθμιση, με μερικό περιορισμό, οφειλής 

αρχικού ύψους € 372.603,42 του Οργανισμού προς την εταιρεία «Ι.Ν. Λεούσης Διαφημιστική Εμπορική 

Α.Ε. Πλήρων Υπηρεσιών» στο ποσό των € 272.000, όπως προκύπτει από το από 13.6.2012 Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Τμηματικής Ρύθμισης Διαφοράς που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και της εταιρείας. Για 

τη διαφορά ποσού € 100.603,42 εκδόθηκε σχετικά από την εταιρεία πιστωτικό τιμολόγιο στις 21.6.2012 

προς τον Οργανισμό. 

 

Τα Άλλα Έξοδα Εκμετάλλευσης αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις 12.195,85 3.590,61

Ασφαλιστικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις 1.620,10 300,00

Συναλλαγματικές Διαφορές 0,00 318,47

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων για Λειτουργικά Έξοδα 3.270,12 13.043,56

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων για Εκθέσεις 21.548,00 24.067,67

Έξοδα Προηγουμένων Χρήσεων για Προγράμματα 10.427,54 9.010,62

Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις 45.487,63 348.967,91

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 45.600,00 0,00

Προβλέψεις για υποτίμηση συμμετοχών 11.250,00 0,00

Ζημιές από Καταστροφή/Διαγραφή Παγίων 0,26 116,72

Λοιπές έκτακτες ζημίες 0,00 150,00

Έκτακτα Λειτουργικά Έξοδα 9.850,01 4.098,88

Έκτακτα Έξοδα Εκθέσεων 7.202,28 0,00

Έκτακτα Έξοδα Επιχειρηματικών Αποστολών 50,00 0,00

168.501,79 403.664,44  

Στα έξοδα προηγουμένων χρήσεων για εκθέσεις περιλαμβάνονται δαπάνες της ΔΕΘ 2006 και μειώσεις 

απαιτήσεων Διεθνών Εκθέσεων 2007-2008, λόγω λανθασμένων χρεώσεων στα εκδοθέντα τιμολόγια.  

Στα έξοδα προηγουμένων χρήσεων για προγράμματα περιλαμβάνονται εκπτώσεις και διαγραφές 

απαιτήσεων προγράμματος χρήσης 2008.  

Στην τρέχουσα χρήση σχηματίστηκαν οι ακόλουθες προβλέψεις: 

- € 45.487,63 για επισφάλειες σε ανοικτό υπόλοιπο από πελάτες, επιταγές και χρεώστες, οι οποίοι δεν 

έχουν κινηθεί για περίοδο άνω των δύο ετών προ της ημερομηνίας ισολογισμού.  

- € 45.600 για καταβολή επιδομάτων και λοιπών αποδοχών προηγουμένων χρήσεων, σε πρώην 

συμβασιούχους του Οργανισμού. 

- € 11.250 για απομείωση της αξίας της συμμετοχής του Οργανισμού στο ΚΕΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.  
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6.16. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 1.905.446,38 3.334.862,78

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 211.056,71 495.820,88

Παροχές Τρίτων 213.358,97 4.760.436,90

Φόροι - Τέλη 11.404,34 18.676,23

Διάφορα Έξοδα 105.741,22 42.223,83

Τραπεζικά Έξοδα 44.567,03 2.204,56

Αποσβέσεις Παγίων 201.030,33 586.028,64

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού Ν.2112/1920 5.464,01 103.891,64

Τεκμαρτά Έξοδα Προεξόφλησης Δανείων Προσωπικού 0,00 235,73

Τεκμαρτοί Τόκοι Δανείων Προσωπικού -214,43 -1.568,16

Έξοδα Ενσωματωμένα σε Δράσεις του ΟΠΕ -187.605,61 -289.659,00

2.510.248,95 9.053.154,03
 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2011, 

καθώς από 1.11.2011 εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Ν.4024/2011 και στη συνέχεια του Ν.4093/2012 περί 

ενιαίου μισθολογίου. 

Οι παροχές τρίτων εμφανίζουν σημαντική μείωση στην τρέχουσα χρήση σε σχέση με την προηγούμενη, 

καθώς στη χρήση 2011 επιβαρύνθηκε το διοικητικό κόστος με το σύνολο της υποχρέωσης του Οργανισμού 

κατά την 31.12.2011 για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό, βάσει των συμβάσεων που υπεγράφησαν 

το Δεκέμβριο 2011 μεταξύ του Οργανισμού και ενός εκάστου δικαιούχου, με διαχειριστή την Εθνική 

Ασφαλιστική, τροποποιώντας ανάλογα το μέχρι τότε ισχύον αποταμιευτικό-ασφαλιστικό πρόγραμμα.  

 

6.17. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται σε: 

31/12/2012 31/12/2011

Τόκοι Καταθέσεων Εσωτερικού 3.310,73 6.945,56

3.310,73 6.945,56
 

Οι ανωτέρω τόκοι καταθέσεων αφορούν τα διαθέσιμα που έχει ο Οργανισμός στην κατοχή του για ιδία 

χρήση, και δεν προκύπτει από κάποιον κανονισμό η επιστροφή τους κατά την οριστική εκκαθάριση των 

προγραμμάτων. Οι τόκοι αυτοί μεταφέρονται στις υποχρεώσεις στα έσοδα επομένων χρήσεων. 

 

6.18. Φόροι 

Ο Οργανισμός τόσο για την τρέχουσα χρήση όσο και για την προηγούμενη, δεν είχε την υποχρέωση 

απόδοσης κάποιου φόρου εκτός των εμμέσων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες. Φορολογικά 

μεταφέρονται ζημιές, οι οποίες δεν προβλέπεται να συμψηφισθούν στο άμεσο μέλλον.  

Σημειώνεται ότι για μέρος των εμμέσων φόρων (ΦΠΑ), η Διοίκηση του Οργανισμού ερμηνεύοντας τις νέες 

διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2859/2000, θεωρούσε ότι υφίσταται απαλλαγή. Κατόπιν σχετικής απόφασης 
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του Υπουργείου Οικονομικών, ο Οργανισμός υπάγεται πλέον σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και τιμολογεί 

έσοδα από παροχή υπηρεσιών για συμμετοχή εκθετών σε δράσεις του εξωτερικού, επιβαρύνοντας με τον 

αναλογούντα ΦΠΑ. 

 

6.19. Κέρδη ανά μετοχή 

31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους 2.255.292,24 -3.870.018,63

Αριθμός μετοχών (τεμάχια) 212.900 212.900

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών (τεμάχια) 212.900 212.900

Βασικά Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 10,59 € -18,18 €
 

Ο Οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η πραγματοποίηση κερδών εκφεύγει του σκοπού και 

των επιδιώξεών του. Όταν αυτά δημιουργούνται, μειώνουν τις σωρευμένες ζημίες.  

 

6.20. Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες 

Οι εγγυήσεις και οι εμπράγματες ασφάλειες του Οργανισμού υπέρ τρίτων και από τρίτους ενσωματώνονται 

σε εγγυητικές επιστολές, οι οποίες αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορία Εγγυητικών Επιστολών 31/12/2012 31/12/2011

Υπέρ Τρίτων

Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς 880,44 880,44

Καλής Εκτελέσεως 1.265.624,69 929.732,91

1.266.505,13 930.613,35

Από Τρίτους

Καλής Εκτελέσεως 352.895,44 392.840,44
 

Δεν υφίστανται άλλες εγγυήσεις οι οποίες να έχουν ληφθεί ή δοθεί από τον Οργανισμό και να μην έχουν 

λάβει τη μορφή εγγυητικής επιστολής. 

 

6.21. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί για το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων, και πραγματοποιούνται ή 

προσαρμόζονται οι αντίστοιχες προβλέψεις. 

Σημειώνεται ότι, οι φορολογικές δηλώσεις του Οργανισμού για τις χρήσεις 2007-2010 δεν έχουν εξετασθεί 

από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 

ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 

πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Κατά τη χρήση 2009 ολοκληρώθηκε ο 

φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002-2006, από τον οποίο δεν προέκυψε καμία φορολογική διαφορά.  
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Για τη χρήση 2011, από το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, προέκυψε ότι, σύμφωνα με  τις  νέες διατάξεις του 

άρθρου 14 παρ. 2α  και 8 του Ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) η παροχή υπηρεσίας συμμετοχής 

πελατών του σε εκθέσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός στο εξωτερικό, φορολογείται από 

1.1.2011 στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη των υπηρεσιών. 

Με το έγγραφο Αριθμ. Πρωτ. Δ14Β/1134601/ΕΞ 2011 /26.9.2011 του Υπ. Οικονομικών / Γενική Δ/νση 

Φορολογίας / 14η Δ/νση ΦΠΑ (που κοινοποιήθηκε στον ΟΠΕ 4/10/2011), τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

282/2011 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 32 και 33), ερμηνεύονται οι νέες διατάξεις του 

άρθρου 14 του Ν.2859/2000 και η  ανωτέρω παροχή υπηρεσίας υπόκειται σε ΦΠΑ και φορολογείται στον 

τόπο που έχει την εγκατάσταση ο λήπτης των υπηρεσιών. Ο Οργανισμός μετά από γνωμοδότηση της 

Νομικής Υπηρεσίας του, ζήτησε την επανεξέταση της ερμηνείας της εφαρμογής ΦΠΑ στις υπηρεσίες 

διοργάνωσης των εκθέσεων στο εξωτερικό, με το με Αρ. Πρωτ.1038520/Τμ Β 3645848-832/8.3.12 έγγραφο 

του. Μέχρι ημερομηνία συντάξεως του παρόντος, δεν έχει απαντηθεί το ανωτέρω έγγραφο. Tα συνολικά 

έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε Ελληνικές Επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε δράσεις του εξωτερικού 

για την χρήση 2011, ανέρχονται στο ποσό € 5.308.987,94 και ο αναλογούν ΦΠΑ 23% στο ποσό των € 

1.221.067,23. Ο αντίστοιχος ΦΠΑ των εισροών ανέρχεται σε ποσό € 191.439,10 και η διαφορά (φόρος 

εκροών μείον φόρος εισροών) που οφείλεται  ανέρχεται σε € 1.029.628,13.  

Για τη χρήση 2012 ο Οργανισμός έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε 

εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν 

πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

6.22. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Από την 31/12/2012 και έως εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, συνέβησαν τα εξής γεγονότα, με 

αναφορά στα αποτελέσματα: 

Κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2013, δεν υπάρχει καμία εισροή στον Οργανισμό από τον τακτικό 

προϋπολογισμό καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει στην 

όξυνση του προβλήματος ρευστότητας του Οργανισμού. 

 

 
Ηλιούπολη, 5 Ιουνίου 2013 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & 

Διευθύνων Σύμβουλος 
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

Ο Διευθυντής 

Οικονομικών  Υπηρεσιών 
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