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Α. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία 

Ίδρυση και Νομική Υπόσταση 

Ο ΕΔΟΕΑΠ συστάθηκε το 1968, με τον αναγκαστικό νόμο 248 (Φ.Ε.Κ 243/30-12-1967) ο οποίος αποτελεί τον 

ιδρυτικό νόμο που τροποποιήθηκε, με το ΝΔ 1344/73 και το Ν. 712/77. 

Το αρχικό καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ εγκρίθηκε και επικυρώθηκε δια της υπ’ αριθμ. 58120/Ν/16.12.1968 

αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε 

με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις. 

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού του νόμου (α.ν. 248/67) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) , το οποίο τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, σήμερα 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων, διεπόμενο από τις διατάξεις του 

Καταστατικού του, του ιδρυτικού του νόμου και των περί αλληλοβοηθητικών Σωματείων διατάξεων. 

Επιπλέον, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αποτελεί φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης και παρέχει στους ασφαλισμένους του 

επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 20-26 του ν.4498/2017, αντικαταστάθηκαν διατάξεις του α.ν. 248/1967 ιδρυτικού 

νόμου του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-21 του Ν.4498/2017 (ΦΕΚ 172/16.11.17 τεύχος. Ά) επήλθαν σημαντικές 

αλλαγές στο καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ ως προς τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα (άρθρ 3), του πόρους (άρθρο 5), την 

είσπραξη των πόρων (άρθρο 6), ως προς τη Διοίκηση (άρθρ. 15). Οι αλλαγές αυτές τροποποιούν σχετικά άρθρα 

του Α.Ν 248/67. 

Το νέο καταστατικό που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 

Φ20155/26984/Δ16673/2018 (ΦΕΚ 1689/15.05.2018 Τ.Β’ )Υπουργική Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σκοπός  

Σκοπός του ΕΔΟΕΑΠ είναι α) η παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα-μέλη ή σε 

περίπτωση θανάτου τους, στους δικαιούχους τους β) η παροχή μηνιαίας επικούρησης στα ασφαλιζόμενα  

πρόσωπα-μέλη ή σε περίπτωση θανάτου τους, στους δικαιούχους τους γ) η παροχή ιατροφαρμακευτικής και 

νοσοκομειακής περίθαλψης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα-μέλη και στα προστατευόμενα υπ’ αυτών μελών. 

Μέτοχοι 

Μέτοχοι του ΕΔΟΕΑΠ κατά την ίδρυση είναι, η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), 

Ένωση συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ), Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων 

Εφημερίδων Αθηνών (ΕΠΗΕΑ), Ένωση Υπαλληλικού Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης 
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(ΕΥΠΗΕΘ). 

Διοίκηση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 

Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αριθμεί έντεκα (11) μέλη, η θητεία του είναι τριετής 

και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος εργοδοτών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΔΟΕΑΠ και επιδιώκει με κάθε νόμιμο μέσο την 

πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, παρακολουθεί την έγκαιρη και κανονική είσπραξη 

των εσόδων και διαχειρίζεται εν γένει τα συμφέρονται του Οργανισμού. Τον Οργανισμό εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, 

και σε περίπτωση κολλήματος του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθμόν 32/30-6-2018 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής: 

▪ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρος Καπάκος 

▪ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παναγιώτης Νεστορίδης 

▪ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Κουμπιάς 

▪ ΤΑΜΙΑΣ: Ευάγγελος Τάτσης 

▪ ΜΕΛΗ: Μαρία Αντωνιάδου, 

▪ Νικόλαος Μιχαλίτσης 

▪ Νικόλαος Καρούτζος, 

▪ Μάρκος Γκανάς 

▪ Αγγελική Σταθάτου, 

▪ Κωνσταντίνος Ντελέζος, 

▪ Εμμανουήλ Δραϊνάκης 

Εκτελεστικός Γραμματέας ορίσθηκε ο κ. Μάρκος Γκανάς. 

Εργασιακά ζητήματα 

Ο Οργανισμός δίνει έμφαση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού του ως έναν από τους σημαντικότερους τομείς 

της λειτουργίας του. Έχοντας αναγνωρίσει τη σημασία και στα θέματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

έχει δώσει την απαραίτητη προσοχή στην διαχείριση των επιδράσεων των κατωτέρω: 

• Κατάρτιση και εκπαίδευση  

Ο Οργανισμός στο πλαίσιο της εξέλιξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού παρέχει 

εκπαιδευτικές δυνατότητες που τις προωθούν και τις αναδεικνύουν. 

• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

Η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των συνεργατών του διασφαλίζεται από την πολιτική υγείας και 

ασφάλειας την οποία ακολουθούμε απαρέγκλιτα. Οι βασικοί άξονες για την διασφάλισή τους είναι, αφενός η 

πλήρης συμμόρφωση και τήρηση των εν ισχύ νομοθετικών απαιτήσεων και πρακτικών στον τομέα αυτό καθώς 

και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, και αφετέρου η λήψη των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης της 

υγείας και ασφάλειας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων. 



 
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

 
Σελίδα | 5 

 

• Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία 

Ο Οργανισμός καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαζομένων του και σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το προσωπικό μας έχει προσληφθεί, εργάζεται και παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τις 

αρχές της ίσης μεταχείρισης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της παροχής 

ίσων ευκαιριών, καθώς και της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 

ΙΙ. ΑNAΣΚΟΠΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 

Σημαντικά γεγονότα στην χρήση 

Ο Ισολογισμός και οι Οικονομικές Καταστάσεις του Οργανισμού για την χρήση 01/01-31/12/2019 καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Λογιστικοποιήθηκαν και απεικονίζονται στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης όλες οι απαιτήσεις 

προηγούμενων ετών (κυρίως αφορούν το αγγελιόσημο) και τα αναλογούντα και δεδουλευμένα έσοδα. 

Ο Οργανισμός για δεύτερη χρονιά προχώρησε στον διαχωρισμό των κλάδων (υγεία, επικούρηση, πρόνοια) 

εναρμονιζόμενος τόσο με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και με τις απαιτήσεις για την σωστή εκπόνηση της 

Αναλογιστικής Μελέτης. 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα μέσα του εν 

λόγω μήνα ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 

και προστασίας από την πανδημία.  

Οι επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ από τις 21/03/2020 με 

αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή το προσωπικό τους για 45 ημέρες και το κράτος να 

καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης οι οφειλές για τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές που ήταν πληρωτέες 

31/03 και 30/04 μεταφέρθηκαν κατά ένα εξάμηνο στις 30/09 και 31/10 αντίστοιχα. Τέλος οι οφειλές από δόσεις 

βάσει ρύθμισης πήραν 3μηνη αναστολή και είναι πληρωτέες στις 30/06. Στο σκέλος του κλάδου υγείας έχει 

παρατηρηθεί μείωση των δαπανών υγείας λόγω της αποφυγής επίσκεψης ιατρών, διαγνωστικών κέντρων και 

νοσοκομείων από τους πολίτες. 

Στην παρούσα χρονική στιγμή η επίδραση του COVID -19 στα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού, δεν είναι 

εφικτό να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς 

διάρκεια και έκταση της και κατά συνέπεια στον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία.  

Η Διοίκηση του Οργανισμού παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις 

ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες τόσο για την προστασία των εργαζομένων της όσο και για τη διασφάλιση της 

λειτουργικής συνέχειας του Οργανισμού. 

Οικονομικά Αποτελέσματα 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση, παρουσιάζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ετήσιας 
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έκθεσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται τα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού για τις χρήσεις 2019 και 2018 

διαχωρισμένα στους τρεις κλάδους. 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

 
  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επενδύσεις σε εύλογη αξία
Κρατικά Ομόλογα 290.424 205.365
Μετοχές 86.529 57.326
Αμοιβαία Κεφάλαια 130.087 89.686
Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι 288.902 255.826
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 2.412.312 2.481.731
Επενδυτικά Ακίνητα 20.513 18.500
Αποθέματα 58.433 37.458

Σύνολο 3.287.200 3.145.893

Απαιτήσεις
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες 16.136.331 14.226.796
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους 252.488 308.022
Μερίσματα εισπρακτέα από επενδύσεις 11.335 11.976
Λοιπές απαιτήσεις 966.743 333.183
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 208.938 229.910

Σύνολο 17.575.834 15.109.888

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.231.295 7.884.045

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 33.094.329 26.139.825

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 1.237.688 882.068
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 5.448 7.435
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 16.448.149 17.498.606
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων προς 

ασφαλ.
5.974.191 7.396.929

Λοιπές υποχρεώσεις 2.152.805 2.705.216
Δεδουλευμένα έξοδα 23.086 134.046

Σύνολο 25.841.367 28.624.299

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 25.841.367 28.624.299

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ (Α) - 

(Β)
7.252.962 (2.484.474)

Υγεία

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πλέον:
Έσοδα από τόκους & μερίσματα 37.820 24.592
Διαφορές εύλογης αξίας επενδύσεων 89.110 (36.379)
Σύνολο εισοδήματος από επενδύσεις 126.930 (11.787)

Έσοδα από εισφορές 41.326.690 38.262.509
Σύνολο εισφορών 41.326.690 38.262.509

Μείον:
Παροχές για επικούρηση - -
Παροχές για υγεία (23.564.770) (15.930.948)
Παροχές για εφάπαξ - (80)
Λοιπά έξοδα (9.145.409) (10.580.302)
Φόρος Εισοδήματος (20.973) (11.476)
Λοιπά έσοδα 1.057.274 87.432
Σύνολο δαπανών (31.673.879) (26.435.374)

Έλλειμα / πλεόνασμα περιόδου 9.779.742 11.815.348

Κέρδη / (ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες 

αξίες
2.013 49.499

Κέρδη / (ζημιές) από την αποτίμηση επενδύσεων 85.059 (5.245)
Κέρδη / (ζημιές) από αναλογιστική μελέτη (129.377) 24.029
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (42.306) 68.283

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για 

παροχές στο τέλος της περιόδου
9.737.436 11.883.631

Υγεία



 
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ 

 
 

 
  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επενδύσεις σε εύλογη αξία
Κρατικά Ομόλογα 3.194.664 2.259.020
Μετοχές 951.823 630.581
Αμοιβαία Κεφάλαια 1.430.959 986.549
Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι 3.177.925 2.814.089
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 6.507.772 6.665.180
Επενδυτικά Ακίνητα 61.538 55.500
Αποθέματα - -

Σύνολο 15.324.682 13.410.919

Απαιτήσεις
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες 12.149.786 10.278.439
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους 1.416.006 1.253.552
Μερίσματα εισπρακτέα από επενδύσεις 124.680 131.734
Λοιπές απαιτήσεις 1.027.019 976.837
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.298.313 2.529.015

Σύνολο 17.015.804 15.169.576

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.963.392 8.355.429

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 48.303.878 36.935.924

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 227.128 284.764
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 1.967.941 2.253.601
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων - -
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων προς 

ασφαλ.
746.774 924.616

Λοιπές υποχρεώσεις 2.278.812 2.853.059
Δεδουλευμένα έξοδα 12.581 110.876

Σύνολο 5.233.236 6.426.916

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 5.233.236 6.426.916

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ (Α) - 

(Β)
43.070.642 30.509.008

Επικούρηση

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πλέον:
Έσοδα από τόκους & μερίσματα 416.025 270.517
Διαφορές εύλογης αξίας επενδύσεων 980.210 (400.172)
Σύνολο εισοδήματος από επενδύσεις 1.396.235 (129.656)

Έσοδα από εισφορές 23.376.994 23.588.497
Σύνολο εισφορών 23.376.994 23.588.497

Μείον:
Παροχές για επικούρηση (12.132.036) (12.756.352)
Παροχές για υγεία - -
Παροχές για εφάπαξ - -
Λοιπά έξοδα (2.817.930) (4.143.954)
Φόρος Εισοδήματος (230.702) (126.233)
Λοιπά έσοδα 2.054.769 199.571
Σύνολο δαπανών (13.125.898) (16.826.969)

Έλλειμα / πλεόνασμα περιόδου 11.647.331 6.631.873

Κέρδη / (ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες 

αξίες
6.038 148.497

Κέρδη / (ζημιές) από την αποτίμηση επενδύσεων 935.645 (57.691)
Κέρδη / (ζημιές) από αναλογιστική μελέτη (27.378) 1.022
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 914.304 91.828

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για 

παροχές στο τέλος της περιόδου
12.561.635 6.723.702

Επικούρηση



 
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 
 

 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επενδύσεις σε εύλογη αξία
Κρατικά Ομόλογα 2.323.392 1.642.923
Μετοχές 692.235 458.605
Αμοιβαία Κεφάλαια 1.040.697 717.490
Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι 2.311.218 2.046.610
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 47.246 52.465
Επενδυτικά Ακίνητα - -
Αποθέματα - -

Σύνολο 6.414.789 4.918.093

Απαιτήσεις
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες 1.384.099 1.283.079
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους 0 0
Μερίσματα εισπρακτέα από επενδύσεις 90.676 95.806
Λοιπές απαιτήσεις 27.098 15.118
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.671.500 1.839.283

Σύνολο 3.173.374 3.233.287

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.846.732 338.885

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 11.434.895 8.490.265

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 113.564 142.382
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 5.682.160 5.732.957
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων - -
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων προς 

ασφαλ.
746.774 924.616

Λοιπές υποχρεώσεις 149.646 119.846
Δεδουλευμένα έξοδα 6.291 68.867

Σύνολο 6.698.435 6.988.668

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 6.698.435 6.988.668

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ (Α) - 

(Β)
4.736.460 1.501.596

Πρόνοια

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018

Πλέον:
Έσοδα από τόκους & μερίσματα 302.564 196.740
Διαφορές εύλογης αξίας επενδύσεων 712.880 (291.035)
Σύνολο εισοδήματος από επενδύσεις 1.015.444 (94.295)

Έσοδα από εισφορές 3.643.030 3.437.212
Σύνολο εισφορών 3.643.030 3.437.212

Μείον:
Παροχές για επικούρηση - -
Παροχές για υγεία - -
Παροχές για εφάπαξ (2.097.546) (1.416.751)
Λοιπά έξοδα (715.318) (594.742)
Φόρος Εισοδήματος (167.783) (91.806)
Λοιπά έσοδα 890.529 136.105
Σύνολο δαπανών (2.090.118) (1.967.194)

Έλλειμα / πλεόνασμα περιόδου 2.568.356 1.375.723

Κέρδη / (ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες 

αξίες
- -

Κέρδη / (ζημιές) από την αποτίμηση επενδύσεων 680.469 (41.957)
Κέρδη / (ζημιές) από αναλογιστική μελέτη (13.961) 511
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 666.508 (41.446)

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για 

παροχές στο τέλος της περιόδου
3.234.864 1.334.277

Πρόνοια



 
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 
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Κατά την κλειόμενη χρήση 2019: 

• συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 68.346.715 έναντι ποσού € 65.288.219 της 

προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 3.058.496. 

• Οι δουλευμένες απαιτήσεις από εισφορές ανήλθαν σε ποσό € 31.338.711 έναντι ποσού € 27.349.888 της 

προηγούμενης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσό € 3.988.822 

• Οι υποχρεώσεις ανήλθαν σε ποσό € 36.152.699 έναντι ποσού € 40.416.881 της προηγούμενης χρήσεως 

παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσό € 4.264.181. 

• Το αποτέλεσμα της χρήσης παρουσίασε πλεόνασμα € 25.533.935 έναντι πλεονάσματος € 19.941.610 της 

προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση κατά ποσό € 5.592.325. 

 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες με βάση τις οικονομικές καταστάσεις της παρούσας χρήσεως 2019 και της 

προηγούμενης 2018 έχουν ως ακολούθως: 

 

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης: 

Ο παρακάτω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. 

 

 

Οι παρακάτω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

 

 

ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται στην εγχώρια αγορά λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης. Ο πιστωτικός κίνδυνος 

αντικατοπτρίζει κύρια πιθανές ζημίες λόγω μη αναμενόμενης αθέτησης, ή επιδείνωσης στην πιστωτική θέση των 

αντισυμβαλλομένων και οφειλετών του Οργανισμού, σε σχέση κυρίως με τις απαιτήσεις από εργοδότες και 

ασφαλισμένους του Οργανισμού και λοιπών αντισυμβαλλομένων μερών. Ο Οργανισμός και η οικονομική υπηρεσία, 

παρακολουθεί και διαχειρίζεται ενεργά τις απαιτήσεις, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η πιθανή έκθεση στον ως άνω 

κίνδυνο.  

Ίδια κεφάλαια  55.060.065 29.526.130

Σύνολο υποχρεώσεων 36.152.699 40.416.881
152% 73%

Σύνολο υποχρεώσεων 36.152.699 40.416.881
Σύνολο παθητικού 92.833.102 71.566.014

Ίδια κεφάλαια  55.060.065 29.526.130
Σύνολο παθητικού 92.833.102 71.566.014

59% 41%

39% 56%



 
 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 
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(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Λόγω της πιστωτικής κρίσης και τις αδυναμίες στήριξης της οικονομίας από το χρηματοπιστωτικό σύστημα ο 

κίνδυνος ρευστότητας είναι αυξημένος. Τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού είναι όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ρευστότητας. Περιλαμβάνουν τα χρηματικά διαθέσιμα 

κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, τα κρατικά ομόλογα υψηλής ποιότητας, τις ρευστοποιήσιμες μετοχές 

και τα αμοιβαία κεφάλαια. Ο Οργανισμός έχει τα απαιτούμενα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού ώστε 

να εξασφαλίσει την κάλυψη των υποχρεώσεών του. 

(γ) Συναλλαγματικός κίνδυνος.  

Ο Οργανισμός δεν υπόκειται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Δεν έχει απαιτήσεις ή υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

 

(δ) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων  

Ο Οργανισμός επίσης εκτίθεται στον κίνδυνο επιτοκίων εξαιτίας των σημαντικών επενδύσεων σε ομόλογα από την 

πλευρά του ενεργητικού. Αν και οι επενδύσεις στα ομόλογα είναι σημαντικές, ο Οργανισμός δεν εκτίθεται 

σημαντικά στον κίνδυνο επιτοκίων χάρη στην ορθή αντιστοίχιση των αναμενόμενων χρηματοροών των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων αυτού. 

  

Αθήνα, 30/04/2020 

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  Ο Ταμίας του Δ.Σ.  Ο Γενικός Διευθυντής  

 

 

 

    

Σταύρος Καπάκος  Βαγγέλης Τάτσης  Μανόλης Κουταλάς 

  



 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 
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Β. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2019 31/12/2018 1/1/2018
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επενδύσεις σε εύλογη αξία
Κρατικά Ομόλογα 7 5.808.480 4.107.308 4.212.201
Μετοχές 8 1.730.588 1.146.512 1.487.798
Αμοιβαία Κεφάλαια 9 2.601.744 1.793.725 2.110.228
Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι 10 5.778.046 5.116.525 4.905.955
Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια 4-5 8.967.329 9.199.377 9.250.317
Επενδυτικά Ακίνητα 6 82.050 74.000 74.000
Αποθέματα 11 58.433 37.458 38.184
Σύνολο 25.026.670 21.474.905 22.078.685

Απαιτήσεις
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες 12 29.670.216 25.788.314 18.335.408
Δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους 13 1.668.495 1.561.575 1.993.112
Μερίσματα εισπρακτέα από επενδύσεις 14 226.691 239.516 180.035
Λοιπές απαιτήσεις 15 2.020.860 1.325.138 1.540.185
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 4.178.750 4.598.208 4.827.723
Σύνολο 37.765.012 33.512.751 26.876.463

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 30.041.419 16.578.359 2.164.444

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 92.833.102 71.566.014 51.119.591

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 18 1.578.380 1.309.214 1.422.972
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 19 7.655.549 7.993.993 9.294.727
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 20 16.448.149 17.498.606 15.515.693
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων προς ασφαλ. 21 7.467.738 9.246.161 10.142.265
Λοιπές υποχρεώσεις 22 4.581.262 5.678.121 4.906.082
Δεδουλευμένα έξοδα 23 41.958 313.789 253.332
Σύνολο 37.773.037 42.039.884 41.535.071

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 37.773.037 42.039.884 41.535.071

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ (Α) - (Β) 24 55.060.065 29.526.130 9.584.520



 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

 
Σελίδα | 13 

Γ. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2019 31/12/2018

Πλέον:
Έσοδα από τόκους & μερίσματα 25 756.409 491.849
Διαφορές εύλογης αξίας επενδύσεων 25 1.782.201 (727.586)
Σύνολο εισοδήματος από επενδύσεις 2.538.610 (235.737)

Έσοδα από εισφορές 26 68.346.715 65.288.219
Σύνολο εισφορών 68.346.715 65.288.219

Μείον:
Παροχές για επικούρηση 27 (12.132.036) (12.756.352)
Παροχές για υγεία 28 (23.564.770) (15.930.948)
Παροχές για εφάπαξ 29 (2.097.546) (1.416.831)
Λοιπά έξοδα 30 (12.678.657) (15.318.998)
Φόρος Εισοδήματος 16 (419.458) (229.515)
Λοιπά έσοδα 30 4.002.572 423.108
Σύνολο δαπανών (46.889.895) (45.229.537)

Έλλειμα / πλεόνασμα περιόδου 23.995.429 19.822.944

Λοιπά συνολικά έσοδα
Κέρδη / (ζημιές) από επανεκτίμηση ακινήτων σε εύλογες αξίες 4-5 8.050 197.996
Κέρδη / (ζημιές) από την αποτίμηση επενδύσεων 25 1.701.172 (104.893)
Κέρδη / (ζημιές) από αναλογιστική μελέτη 18 (170.716) 25.562
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1.538.506 118.665

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για παροχές στο 

τέλος της περιόδου 25.533.935 19.941.609,79
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Δ. Κατάσταση Μεταβολών Αποθεματικών Κεφαλαίων 

 

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Ποσά σε € Αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2018 9.584.520 9.584.520

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 19.822.944 19.822.944

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 118.665 118.665

Υπόλοιπο 31/12/2018 29.526.130 29.526.130

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 23.995.429 23.995.429

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 1.538.506 1.538.506

Υπόλοιπο 31/12/2019 55.060.065 55.060.065
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Ε. Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.  

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 23.995.429 19.822.944
Προσαρμογές στα αποτελέσματα για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 269.929 287.477
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 97.256 80.082
(Κέρδη) / ζημιές από την αποτίμηση χρεογράφων - 731.128
(Κέρδη) / ζημιές από την πώληση χρεογράφων (135.016) (44.101)
Κόστος συνταξιοδοτικών παροχών στο προσωπικό 133.782 (88.196)
Αναλογιστικό αποτέλεσμα (170.716) 25.562
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (81.506) (81.513)
Έσοδα / 'Εξοδα από αναπροσαρμογή αξίας τίτλων (749.762) (3.541)
Απομείωση απαιτήσεων από οφειλέτες 4.100.567 7.284.467
Απομείωση λοιπών απαιτήσεων - 1.200.000
Έσοδα τόκων (622.760) (422.931)
Έξοδα τόκων 221.153 276.486

Σύνολο προσαρμογών στα κέρδη 3.062.927 9.244.921
Λειτουργικά αποτελέσματα προ μεταβολών του 

κεφαλαίου κίνησης 
27.058.356 29.067.865

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου) 23.995.429 19.822.944
Προσαρμογές στα Κέρδη 3.062.927 9.244.921

27.058.356 29.067.865

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (20.975) 726
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (8.761.926) (15.402.059)
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογ/σμών ενεργητικού (1.179.199) (184.476)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (2.676.083) 1.596.188
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 

συνταξιοδότησης
135.383 (25.562)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 14.555.556 15.052.682

μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος 419.458 229.515
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες
14.975.014 15.282.196

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (33.894) (77.207)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (101.245) (41.416)
Εισπράξεις τόκων 622.760 422.931
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες
487.622 304.308

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή Μεταβολή Δανεισμού (1.778.423) (896.104)
Τόκοι πληρωθέντες (221.153) (276.486)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες
(1.999.575) (1.172.590)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα
13.463.061 14.413.915

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 16.578.359 2.164.444
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της 

περιόδου
30.041.419 16.578.359
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 
1. Γενικές πληροφορίες για τον Οργανισμό 

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού του νόμου (α.ν. 248/67) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου (ν.π.ι.δ.) , το οποίο τελούσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, σήμερα 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων, διεπόμενο από τις διατάξεις του 

Καταστατικού του, του ιδρυτικού του νόμου και των περί αλληλοβοηθητικών Σωματείων διατάξεων. 

Επιπλέον, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αποτελεί φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης και παρέχει στους ασφαλισμένους του 

επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και ιατροφαρμακευτική – νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 20-26 του ν.4498/2017, αντικαταστάθηκαν διατάξεις του α.ν. 248/1967 ιδρυτικού 

νόμου του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως & Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.). 

Το νέο Καταστατικό που διέπει την λειτουργία του Οργανισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ 

Φ20155/26984/Δ16673/2018 (ΦΕΚ 1689/15.05.2018 Τ.Β’ )Υπουργική Απόφαση Υφυπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Από  τις διατάξεις του άρθρου 3 του Καταστατικού «Ασφαλιζόμενα πρόσωπα» προκύπτει ότι: 

«1. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικώς:  

Α. Στον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης (παροχή μηνιαίας επικούρησης): 

α) Άπαντα τα μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της Ενώσεως Συντακτών 

Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, της Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και της 

Ενώσεως Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης.  

β) Όλοι οι μισθωτοί και οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

(εξαιρουμένων των αμοιβών από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας) σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, 

εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και μισθωτοί δημοσιογράφοι σε γραφεία 

τύπου και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου απασχολούν τουλάχιστον δέκα (10) επιπλέον άτομα με σχέση μισθωτής 

εργασίας ή με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Από την ασφάλιση του 

προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών 

σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας» 

(Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου - Ηπείρου - Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.).  

γ) Οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της 

επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, 

κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα απασχολούν τουλάχιστον πέντε (5) άτομα με τις κατώτερες 

αποδοχές της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  

δ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Μακεδονία - 

Θράκης. 
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ε) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό των Ενώσεων Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης. 

στ) Το τακτικό υπαλληλικό προσωπικό της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ)καθώς 

και των ΕΙΤΗΣΣΕ, ΕΙΙΡΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΤΗΠΤΑ, ΠΟΕΣΥ, ΠΟΕΠΤΥΜ, ΕΠΗΕΘΣΤΕ, ΕΤΙΤΑ και ΕΤΕΡ.  

ζ) Το τακτικό προσωπικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 

η) Οι ασφαλισμένοι μέχρι την 16-11-2017, στον κλάδο κύριας ασφάλισης ιδιοκτητών ημερησίων εφημερίδων 

Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Α’ Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) του Ε.Φ.Κ.Α. 

Β. Στον κλάδο υγείας (παροχή ιατροφαρμακευτικής νοσοκομειακής περίθαλψης) υπάγονται τα πρόσωπα της 

παραγράφου Ι.Α. του παρόντος άρθρου, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού και το υπηρετούν υπαλληλικό 

προσωπικό του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.) μέχρι την 

έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 (Α’58). 

Γ. Στον κλάδο πρόνοιας του ΕΔΟΕΑΠ υπάγονται για εφάπαξ παροχή τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.α’ και όσα 

από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α.β’ ήταν ήδη ασφαλισμένα στον κλάδο πρόνοιας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή άλλου 

φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, μέχρι και τις 30-11-2017.»  

Επιπλέον από τις διατάξεις της παραγ. 2 του ως άνω άρθρου προκύπτει ότι: 

«2. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης 

δυνάμει των διατάξεων του ν. 4498/2017, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»  

Ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού «Έσοδα» προκύπτει ότι, 

1 Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι: 

Α. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, οι οποίες ορίζονται ως εξής: 

α) η μηνιαία εισφορά επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον 

ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. 

β) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% 

για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του 

εργαζομένου. 

γ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης. 

δ) Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 

ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Οι μηνιαίες 

αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι παραπάνω εισφορές, δεν μπορούν να υπολείπονται του κατώτατου 

βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. 

Β. Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου1.Α.β’ 

του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων 

Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. 
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αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί 

των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού 

αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά 

αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. 

Γ. Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της. 

Δ. Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα. 

Ε. Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 

του ν. 4387/2016 διατάξεις. 

ΣΤ. Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης 

πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου 

(internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του 

τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν 

αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β’. 

Ζ. Οι εκ της καθυστερήσεως αποδόσεως των προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κάθε είδους οφειλών επιβαλλόμενες 

προσαυξήσεις - τόκοι, όπως ορίζονται στον Κανονισμό Εσόδων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.» 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4549/2018 :«Η εργοδοτική εισφορά 

της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, όπως προβλέπεται και προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση Φ20155/25187/Δ16.624/8.5.2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β΄ 1582), χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του Οργανισμού, τροποποιούμενης της τελευταίας 

αναλόγως».    Αφορά στην εργοδοτική εισφορά 2% επί του κύκλου εργασιών όπως ανωτέρω αναφέρθηκε στην 

παράγραφο Β του άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Σε ότι αφορά στον κλάδο Υγείας σήμερα  ισχύει, η υπ’ αριθμ. 40155/14631/601/2013 (ΦΕΚ 1664/4-7-2013 Τ.Β’) 

( Β’ 1664) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία 

καθορίζονται  οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης (σε είδος και σε χρήμα). 

 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

2.1  Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του ΕΔΟΕΑΠ έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 

αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες (σημείωση 3). 

 

2.2 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Οργανισμού και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

2.3  Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την ετήσια περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 
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έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 με συγκρίσιμη περίοδο την ετήσια περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 

την 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 

2.4  Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα του 

Οργανισμού, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο 

Οργανισμός. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ.  

 
2.5  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Οργανισμού 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω: 

 

2.5.1 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την κλειόμενη οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό 

από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο 

είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 

ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις 

συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

Η εφαρμογή του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους 

σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το 

ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

Το Φεβρουάριο του 2018 το IASB (International Accounting Standards Board) εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 

19 «Παροχές σε εργαζόμενους» που απαιτούν από μια εταιρεία να χρησιμοποιεί τις επικαιροποιημένες παραδοχές 

από αυτή την επαναμέτρηση με σκοπό να προσδιορίσει το κόστος της τρέχουσας υπηρεσίας και των καθαρών 

τόκων για το υπόλοιπο της περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του προγράμματος. Μέχρι τώρα, το ΔΛΠ 19 δεν 

διευκρίνιζε τον τρόπο προσδιορισμού αυτών των εξόδων για την περίοδο μετά την αλλαγή του προγράμματος. 
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Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 

έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση των αναβαλλόμενων και τρεχουσών 

φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση 

κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου 

εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους ή ζημιάς, της 

φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές 

και τους φορολογικούς συντελεστές. 

Η εφαρμογή της διερμηνείας δεν είχε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να 

επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής 

εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Η τροποποίηση του προτύπου δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

2.5.2 Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) 

Το IASB (International Accounting Standards Board) σχετικά με το ετήσιο πρόγραμμα βελτίωσής του, δημοσίευσε 

τον Δεκέμβριο του 2017 έναν κύκλο τροποποιήσεων στενής εμβέλειας στα υπάρχοντα πρότυπα. 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από 

κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία 

από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή. 

 

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από 

πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο. 

 

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο 

αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση 

την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

2.5.3 Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

Τα ακόλουθα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες έχουν δημοσιευθεί αλλά ισχύουν για την ετήσια 

οικονομική περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό νωρίτερα. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους»  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας 

τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι 

διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους 

εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ.  

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων»  

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, 

χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη.  

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 17 “ Ασφαλιστήρια συμβόλαια ” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023) 

Το ΔΠΧΠ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων με τρέχουσα αξία πληρότητας και παρέχει 

μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση μέτρησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Οι απαιτήσεις 

αυτές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεπούς λογιστικής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με 

βάση την αρχή. Το ΔΠΧΑ 17 αντικαθιστά το ΔΠΧΠ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια από την 1η Ιανουαρίου 2023. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.6 Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Η Διοίκηση σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν την 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις και τις εκτιμήσεις αναφορικά με τις εύλογες 

αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα 

εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές 

είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
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υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. 

Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

 

 

Προσδιορισμός προβλέψεων πιστωτικών ζημιών επί των απαιτήσεων 

Ο Οργανισμός έχει σχηματίσει προβλέψεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς την πιστωτική ζημιά που ενδέχεται 

να προκύψει στο μέλλον, με βάση τις καλύτερες εκτιμήσεις δυνατές εκτιμήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

βάσει των διαθέσιμων στοιχείων σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.  

Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης.  

Ο Οργανισμός έχει κατηγοριοποιήσει τα υπόλοιπα των απαιτήσεων από ασφαλισμένους και εργοδότες και έχει 

αξιολογήσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, έχοντας ομαδοποιήσει τις απαιτήσεις αυτές βάσει των κοινών 

χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης που εμφανίζουν. Επίσης λαμβάνονται υπόψιν διαθέσιμα 

ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες τα οποία προσαρμόζονται για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση 

με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο Οργανισμός, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του δύναται να εμπλακεί σε διάφορες αντιδικίες και νομικές 

υποθέσεις. Ο Οργανισμός επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί 

τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενος στην άποψη των νομικών συμβούλων του. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά 

από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, 

ο Οργανισμός υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και 

για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της 

Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, ο Οργανισμός επανεξετάζει την πιθανή 

υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για 

την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημιάς. Τέτοιες αναθεωρήσεις 

στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και 

στα αποτελέσματα του Οργανισμού.  

 

Προσδιορισμός ωφέλιμης ζωής των παγίων 

Ο Οργανισμός περιοδικά ελέγχει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων του προκειμένου να εκτιμήσει 

την καταλληλόλητα των αρχικών εκτιμήσεων. Για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής, η οποία μπορεί να 

διαφοροποιείται λόγω διαφόρων παραγόντων όπως οι τεχνολογικές εξελίξεις και τα προγράμματα συντήρησης 

παγίων, ο Οργανισμός, μπορεί να λαμβάνει τεχνικές μελέτες και να χρησιμοποιεί εξωτερικές πηγές. 
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2.7 Τροποποίηση συγκριτικής πληροφόρησης 

Με βάση τις επιφυλάξεις που είχε διατυπώσει ο Ορκωτός Ελεγκτής του Οργανισμού στην έκθεση ελέγχου της 

προηγούμενης χρήσης, ο Οργανισμός προχώρησε στην ενσωμάτωσή τους στα παρουσιαζόμενα μεγέθη των 

προηγούμενων χρήσεων. 

Οι αλλαγές αφορούν: 

- την αναγνώριση της αναβαλλόμενη φορολογικής απαίτησης για τη ζημιά από την ανταλλαγή ομολόγων 

του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού 

χρέους το 2012 (PSI), η οποία εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες 

δόσεις βάσει της παρ.2, άρ.27, Ν.4172/2013 και  

- την διενέργεια πρόβλεψης για την υποχρέωση και για τη δαπάνη που προκύπτει από τις εκκρεμείς αιτήσεις 

για τις επικουρικές συντάξεις και τις εφάπαξ παροχές που είχαν υποβληθεί έως την 31/12/2018. 

Η επίδραση των τροποποιήσεων αυτών στην συγκριτική πληροφόρηση παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

 

 

Στον πίνακα εμφανίζεται, επίσης, η αναταξινόμηση εσόδων από ενοίκια από το κονδύλι “Έσοδα από τόκους και 

μερίσματα” στο κονδύλι “Λοιπά έσοδα” για σκοπούς συγκρισιμότητας. Η αλλαγή δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα 

Εγκεκριμένα Αναδιατύπωση
Τελικά 

Αναδιατυπωμένα
Ισολογισμός Σημ. 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018
Απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 - 4.598.208 4.598.208
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 66.967.805 4.598.208 71.566.014
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 19 1.953.993 6.040.000 7.993.993
Σύνολο 35.999.884 6.040.000 42.039.884

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 35.999.884 6.040.000 42.039.884
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 

(Α) - (Β)
24 30.967.922 (1.441.792) 29.526.130

Εγκεκριμένα Αναδιατύπωση
Τελικά 

Αναδιατυπωμένα

Αποτελέσματα χρήσης Σημ. 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2018 1/1 - 31/12/2018

Μείον:
Έσοδα από τόκους & μερίσματα 25 503.244 (11.395) 491.849
Σύνολο εισοδήματος από επενδύσεις (224.342) (11.395) (235.737)
Λοιπά έσοδα 30 411.712 11.395 423.108
Φόρος Εισοδήματος 16 - (229.515) (229.515)
Σύνολο δαπανών 45.011.417 218.119 45.229.537

Έλλειμα / πλεόνασμα περιόδου 20.052.459 (229.515) 19.822.944
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για 

παροχές στο τέλος της περιόδου
20.171.124 (229.515) 19.941.610

Εγκεκριμένα Αναδιατύπωση
Τελικά 

Αναδιατυπωμένα
Ισολογισμός Σημ. 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
Απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 16 - 4.827.723 4.827.723
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α) 46.291.841 4.827.750 51.119.591
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 19 3.254.727 6.040.000 9.294.727
Σύνολο 35.495.044 6.040.027 41.535.071

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Β) 35.495.044 6.040.027 41.535.071
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ 

(Α) - (Β)
24 10.796.797 (1.212.277) 9.584.520
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της περιόδου ούτε τα ίδια κεφάλαια αυτής. 

3. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από τον Οργανισμό για την σύνταξη των 

οικονομικών του καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

3.1 Λογιστική αποτύπωση και αναφορά των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία 

(ΔΛΠ 26) 

Για την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ο Οργανισμός επέλεξε να εφαρμόσει τα οριζόμενα 

στο ΔΛΠ 26 «Λογιστική αποτύπωση και αναφορά των προγραμμάτων παροχών εξόδου από την υπηρεσία», βάσει 

των οποίων παρουσιάζει την κατάσταση καθαρής θέσης διαθέσιμης για παροχές και ξεχωριστή αναφορά στην 

αναλογιστική παρούσα αξία των υπεσχημένων παροχών εξόδου από την υπηρεσία σε μια ξεχωριστή αναλογιστική 

έκθεση. 

Οι επενδύσεις στο πρόγραμμα παροχών εξόδου από την υπηρεσία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Αν δεν 

μπορούν να εκτιμηθούν οι εύλογες αξίες για ορισμένες επενδύσεις σε προγράμματα συνταξιοδότησης, το γεγονός 

αυτό γνωστοποιείται μαζί με τον λόγο για τον οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία. 

3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών ή στη διοίκηση. 

Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισμικό κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού. Το κόστος των αδειών 

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

λογισμικού έως ότου να είναι έτοιμο προς χρήση. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της 

περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. 

Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις 

εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε έλεγχο 

απομείωσης της αξίας του. 

3.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

στις εύλογες αξίες τους. Η εκτίμηση της εύλογης αξίας των ακινήτων, πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, έτσι ώστε οι λογιστικές αξίες να μην διαφέρουν ουσιωδώς από τις εύλογες αξίες τους κατά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού. Η τελευταία εκτίμηση της αξίας των ακινήτων έγινε με ημερομηνία αναφοράς την 

31/12/2018. 

Τα λοιπά ενσώματα πάγια του Οργανισμού, απεικονίζονται με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους κτήσης, 

μειωμένου με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 

αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί 

αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 
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Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Κτίρια 25* 

* από την ημερομηνία της τελευταίας επανεκτίμησης 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

Μεταφορικά μέσα 8,33 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 5 – 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού.  

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, ο Οργανισμός διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης και όταν 

οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

3.4 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα τα οποία κατέχονται από τον 

Οργανισμό, για να αποκομίζει μισθώματα από την εκμίσθωσή τους ή για την κεφαλαιακή ενίσχυσή της μέσω της 

αύξησης της αξίας τους ή και για τα δύο, και δεν κατέχονται για:  

• να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ή στην προμήθεια υλικών / υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς 

και  

• για πώληση κατά την συνήθη πορεία των εργασιών του Οργανισμού 

Όλες οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα 

έξοδα των σχετικών συναλλαγών, ενώ μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία καθορίζεται 

ετησίως, από ανεξάρτητους εκτιμητές.  

Η λογιστική αξία που αναγνωρίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού αντικατοπτρίζει τις 

συνθήκες της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων. Κάθε κέρδος ή ζημιά που 

προκύπτει από μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της 

χρήσης που προκύπτει.  

Μεταφορές από και προς την κατηγορία των επενδύσεων σε ακίνητα γίνονται μόνο όταν υπάρχει μεταβολή στην 

χρήση αυτών.  

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την διαγραφή ή την διάθεση της επένδυσης σε ακίνητα, αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα κατά την περίοδο της διαγραφής ή της διάθεσης 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

3.5.1 Αρχική Αναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης του 

Οργανισμού, όταν ο Οργανισμός καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. 
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3.5.2 Αρχική Επιμέτρηση 

Ο Οργανισμός επιμετρά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη 

αξία πλέον/μείον τα κόστη συναλλαγής που συνδέονται με την απόκτηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού, αντίστοιχα (άλλα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ 

(3.6.3.1) ή στην ΕΑΜΛΣΕ-(3.6.3.2)). 

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει αρχικά τις απαιτήσεις όπου δεν περιλαμβάνεται σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης 

στη τιμή συναλλαγής τους. 

3.5.3 Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις κάτωθι 

κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος  

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών 

εισοδημάτων 

3.6.3.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων (ΕΑΜΚΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην 

εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν 

αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των 

ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως 

αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 

ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό 

μοντέλο. 

3.6.3.2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

Ο Οργανισμός αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και 

οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με 

στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμιακών ροών 

και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες 

ημερομηνίες ταμιακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού 

κεφαλαίου. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 
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3.6.3.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των 

συνολικών εισοδημάτων (ΕΑΜΛΣΕ) 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των κρατικών ομολόγων, όπως προβλέπεται από 

το ΔΛΠ 32, επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΛΣΕ. Ο Οργανισμός μπορεί να 

επιλέξει αμετάκλητα να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταβολές της εύλογης αξίας των ομολόγων, 

με την προϋπόθεση ότι τα ομόλογα διακρατούνται για την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά 

προσδοκάται και η πώληση αυτών των ομολόγων όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 

ρευστότητας). 

3.6.3.4 Αναταξινομήσεις 

Εάν το επιχειρηματικό μοντέλο, υπό το οποίο ο Οργανισμός διακρατά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά του 

στοιχεία, αλλάξει εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών αλλαγών οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την 

δραστηριότητα του Οργανισμού και μπορούν να αποδειχθούν, επέρχεται αναταξινόμηση όλων των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν επηρεαστεί. Η αναταξινόμηση εφαρμόζεται μελλοντικά 

της ημερομηνίας αναταξινόμησης η οποία είναι η πρώτη μέρα της πρώτης τριμηνιαίας περιόδου αναφοράς μετά 

την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. Οι αναταξινομήσεις αναμένονται να είναι πολύ σπάνιες. Οι επενδύσεις 

σε μετοχές για τις οποίες ο Οργανισμός έχει επιλέξει αμετάκλητα τον προσδιορισμό σε ΕΑΜΛΣΕ και κάθε 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει προσδιοριστεί στην ΕΑΜΚΑ κατά την αρχική αναγνώριση, 

δεν μπορούν να αναταξινομηθούν, καθώς ο προσδιορισμός τους κατά την αρχική αναγνώριση είναι αμετάκλητος.  

3.6.4 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Ο Οργανισμός εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9, ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις από οφειλέτες 

σε: 

✓ απαιτήσεις από ασφαλισμένους φυσικά πρόσωπα 

✓ απαιτήσεις από εργοδότες και λοιπές απαιτήσεις 

υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων.  

Στην περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές 

ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του 

χρηματοοικονομικού μέσου.  

Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, ο Οργανισμός χρησιμοποιεί έναν πίνακα 

προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τις απαιτήσεις βάσει των κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών 

καθυστέρησης και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα 

για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. Περαιτέρω ανάλυση 

παρατίθεται στις σημειώσεις 12, 13 & 15. 

Ο Οργανισμός επιμετρά τις ΑΠΖ ανά οφειλέτη και όπου αυτό δεν είναι εφικτό σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια 

απαιτήσεων από οφειλέτες με παρόμοια πιστωτικά χαρακτηριστικά και αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη 

ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

Την 31/12/2019, ο Οργανισμός δεν κατείχε κάποια απαίτηση από οφειλέτες για την οποία να μην έχει αναγνωριστεί 

ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης. 
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3.6 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται είτε ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ είτε 

ως λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (ήτοι στο αποσβεσμένο κόστος). Ο Οργανισμός δεν έχει κατατάξει 

καμία από τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις στην ΕΑΜΚΑ. 

3.6.1 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Οργανισμού (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στα 

κονδύλια «Υποχρεώσεις προς εργοδότες», «Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους», «Υποχρεώσεις περίθαλψης 

ασφαλισμένων», καθώς και στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις». 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν ο Οργανισμός συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία 

του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν ο Οργανισμός απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει. 

Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 

κόστος. 

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς 

και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

3.6.2 Δάνεια 

Τα δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών υγείας του Οργανισμού. Όλα τα δάνεια 

αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται, εκτός των 

άμεσων εξόδων έκδοσης τους.  

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου και κάθε διαφορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο του δανεισμού.  

3.7 Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν ιατρικά αναλώσιμα που αποκτήθηκαν με σκοπό την μελλοντική χρήση τους και την 

παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού, και περιλαμβάνει 

όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και κατάσταση και 

οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία. 

Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές δαπάνες.  

Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης 

και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

3.8 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:  

▪ υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι ο Οργανισμός έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με 

τους όρους της επιχορήγησης και  

▪ πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται σαν κρατικές επιχορηγήσεις 

επομένων περιόδων και συμπεριλαμβάνονται στις «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις». Μεταγενέστερα, 

πιστώνονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των παγίων που αναφέρονται σε άμεση 

σχέση με τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου. 



 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

 

 
Σελίδα | 29 

3.9 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 

3.9.1 Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα 

και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται 

ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, ο 

Οργανισμός αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού του (προπληρωμένο έξοδο) μόνο κατά 

την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

3.9.2 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης 

Ο Οργανισμός έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  

3.10.2.1 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελείται από 

την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και από τις 

μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της 

μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε 

αναλογικές υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα συνταξιοδοτικά 

προγράμματα εξαρτώνται από την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

(ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση 

μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών. 

3.10.2.2 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό του Οργανισμού καλύπτεται από τον ίδιο τον Οργανισμό αναφορικά με τη χορήγηση 

συνταξιοδοτικών και ιατροφαρμακευτικών παροχών. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος 

το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Οργανισμό. Κατά την 

συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους 

εργαζομένους.  

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση του Οργανισμού περιορίζεται στο ποσό που έχει 

την υποχρέωση να συνεισφέρει στον φορέα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Συνεπώς το ποσό των παροχών 

που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που θα καταβάλλει ο Οργανισμός (ή και ο εργαζόμενος) 

και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από τον Οργανισμό σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. Οι εισφορές αυτές θα 

καταχωρηθούν ισόποσα και στα έσοδα από εισφορές του Οργανισμού δημιουργώντας έτσι μηδενική επίδραση στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

3.10 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών 

πόρων για τον Οργανισμό και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της 

εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή 
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τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν 

την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.  

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση, 

βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας 

τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η παρούσα 

αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 

έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα 

αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί για 

διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην 

κατηγορία δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

3.11 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. 

3.12 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Οργανισμό που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

3.13 Μισθώσεις  

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.  

3.13.1 Ο Οργανισμός ως μισθωτής 

3.13.1.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου 

χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν 

πραγματοποιούνται. 

3.13.2 Ο Οργανισμός ως εκμισθωτής 

3.13.2.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο Οργανισμός δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους 

εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία του 
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μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

3.14 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Οργανισμό 

και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

3.14.1 Έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη επί των πάσης φύσεως 

τακτικών μηνιαίων αποδοχών των ασφαλισμένων  

Το έσοδο από εισφορές εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών (άρθρο 5 του καταστατικού του Οργανισμού), 

αναγνωρίζεται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη 

μέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της περιόδου αναφοράς που αφορά η εκάστοτε δήλωση εσόδου και 

όχι και για μεταγενέστερες. Οι εισφορές που αφορούν δύο χρήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο μόνο στο κομμάτι 

εκείνο που αφορά δεδουλευμένο ποσό για την παρουσιαζόμενη χρήση. 

3.14.2 Έσοδα από εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών 

επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας  

Το έσοδο αναγνωρίζεται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της περιόδου αναφοράς που αφορά η εκάστοτε δήλωση εσόδου 

και όχι και για μεταγενέστερες. Οι εισφορές που αφορούν δύο χρήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο μόνο στο κομμάτι 

εκείνο που αφορά δεδουλευμένο ποσό για την παρουσιαζόμενη χρήση. 

3.14.3 Έσοδα από ειδική εισφορά 2% επί των διαφημίσεων ή προβολής προώθησης πωλήσεων 

μέσω διαδικτύου 

Το έσοδο αναγνωρίζεται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα 

με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο αναγνωρίζεται βάσει της περιόδου αναφοράς που αφορά η εκάστοτε δήλωση εσόδου 

και όχι και για μεταγενέστερες. Οι εισφορές που αφορούν δύο χρήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο μόνο στο κομμάτι 

εκείνο που αφορά δεδουλευμένο ποσό για την παρουσιαζόμενη χρήση. 

3.14.4 Έσοδα από τόκους από την περιουσία του Οργανισμού, καθώς και κάθε πρόσοδος από την 

διαχείρισή της 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. Έσοδα από τόκους, 

αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου). 

3.14.5 Έσοδα από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα 

Εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

3.15 Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται, εκτός αν αφορά περιουσιακό 

στοιχείο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. 

3.16 Εύλογες αξίες 

Ο Οργανισμός παρέχει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας 

ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές η εύλογη αξία των οποίων 

προσδιορίζεται με βάση τις δημοσιευμένες τιμές αγοράς, που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς για 
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όμοια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις («Επίπεδο 1»). 

▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές, η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται είτε άμεσα είτε 

έμμεσα σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία αναφοράς («Επίπεδο 2»). 

▪ Χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές, η εύλογη αξία των 

οποίων προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που κατά βάση δεν στηρίζονται 

σε δεδομένα της αγοράς («Επίπεδο 3»). 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και την 31η Δεκεμβρίου 2018, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων (Κρατικά ομόλογα, Μετοχές, Αμοιβαία κεφάλαια, Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι, Επενδυτικά 

Ακίνητα, δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες, δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους, μερίσματα 

εισπρακτέα από επενδύσεις και χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα) και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

(υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους και για σκοπούς περίθαλψης ασφαλισμένων, δανειακές υποχρεώσεις) που 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, προσέγγιζε την εύλογη αξία. 

Ο Οργανισμός επιμετρά όλους τους επενδυτικούς του τίτλους στην εύλογη αξία.  

Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη 

αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στα λοιπά κέρδη/ζημιές όπως 

προκύπτουν. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται 

σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα (OCI), όπως 

προκύπτουν. 

3.17 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, καθώς 

και άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις οι οποίες είναι ρευστοποιήσιμες εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 

τρεις μήνες. 
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4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά του Οργανισμού αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και λογισμικά προγράμματα. 

Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού, παρουσιάζεται στους 

πίνακες που ακολουθούν: 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης (σημείωση 30).  

Επί των άυλων παγίων του Οργανισμού δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων.  

5. Ενσώματα πάγια 

  Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται 

ως εξής: 

 

  

Ποσά σε € Λογισμικό Σύνολο
Κόστος Κτήσης την 1/1/2018 480.583 480.583
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (261.813)  (261.813)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2018 218.769 218.769

Προσθήκες 41.380 41.380
Αποσβέσεις χρήσης  (80.046)  (80.046)
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018 521.963 521.963
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (341.860)  (341.860)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018 180.103 180.103

Προσθήκες 67.282 67.282
Λοιπές προσαρμογές αξίας κτήσης προηγ. ετών 68.200 68.200
Αποσβέσεις χρήσης (97.256)  (97.256)
Λοιπές προσαρμογές σωρευμένων αποσβέσεων 

προηγ. ετών
 (34.237)  (34.237)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2019 657.445 657.445
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (473.354)  (473.354)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019 184.091 184.091

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα
Μεταφορικά 

μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2018 3.799.600 4.947.400 1.319.368 18.691 2.228.514 12.313.573
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (197.896) (1.197.925) (18.056) (2.066.043) (3.479.921)
Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία - 197.896 - - - 197.896
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2018 3.799.600 4.947.400 121.443 635 162.471 9.031.548
Προσθήκες - - 3.401 - 74.543 77.943
Μειώσεις / Πωλήσεις - - - - (3.615) (3.615)
Αποσβέσεις χρήσης - (197.896) (28.562) (318) (60.701) (287.477)
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων - - - - 2.979 2.979
Κόστος Κτήσης την 31/12/2018 3.799.600 4.947.400 1.322.769 18.691 2.299.441 12.387.901
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (197.896) (1.226.487) (18.374) (2.123.766) (3.566.523)
Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία 48.400 149.496 - - - 197.896
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018 3.848.000 4.899.000 96.282 317 175.675 9.019.274
Προσθήκες - - 12.109 - 41.311 53.421
Μειώσεις / Πωλήσεις - - (5.131) - (83.389) (88.520)
Αποσβέσεις χρήσης - (195.959) (20.418) (318) (53.235) (269.929)
Αποσβέσεις πωληθέντων / μειώσεων - - 5.131 - 83.287 88.418
Λοιπές προσαρμογές σωρευμένων αποσβέσεων 

προηγ. ετών
- - (2.018) 1 (17.409) (19.426)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2019 3.848.000 4.899.000 1.329.748 18.691 2.257.363 12.352.802
μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις - (195.959) (1.243.792) (18.691) (2.111.122) (3.569.564)
Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία 31.650 50.400 - - - 82.050
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019 3.879.650 4.753.441 85.955 - 146.242 8.865.288
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Η λίστα των οικοπέδων και ακινήτων του Οργανισμού κατά την 31/12/2019 έχει ως εξής: 

➢ Σισίνη 18 & Ηριδανού, Αθήνα 

➢ Ορμηνίου 38 & Ηριδανού 25, Αθήνα 

➢ Τσιμισκή 43, Θεσσαλονίκη 

➢ Βασιλέως. Ηρακλείου 40, Θεσσαλονίκη 

➢ Ορμηνίου 28-30, Αθήνα 

➢ Διδότου 8 και Χαριλάου Τρικούπη 41, Αθήνα 

➢ Μενάνδρου 15-17 και Σοφοκλέους 51, Αθήνα 

➢ Ασλάνογλου 32 και Ευαγγελίστριας, Αθήνα  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης (σημείωση 29). Για τα 

ενσώματα πάγια του Οργανισμού δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη κατά την 31/12/2019. 

6. Επενδυτικά Ακίνητα 

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, στο κονδύλι των Επενδυτικών ακινήτων, για τις 

παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύεται ως εξής: 

 

7. Κρατικά Ομόλογα 

Ο ΕΔΟΕΑΠ στο πλαίσιο της διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου συμμετείχε στο πρόγραμμα 

της ανταλλαγής των ΟΕΔ για το 2017 με ημερομηνία την 5η Δεκεμβρίου 2017. Βάσει αυτού του προγράμματος ο 

οργανισμός αντάλλαξε τα κατεχόμενα από αυτόν ΟΕΔ με άλλα. 

Την 5η Δεκεμβρίου 2017 ο Οργανισμός συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (εξαιρέθηκαν τα 

Ομόλογα που συνδέονταν με το ΑΕΠ), γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα τα ΟΕΔ που κατείχε να μηδενιστούν σαν 

αξία και να αντικατασταθούν με καινούργια. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι ήταν και αυτοί Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου 

σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου και τα βασικά χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
  

Ποσά σε € Οικόπεδα Κτίρια Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2018 28.703 34.191 62.893
Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία (6.203) 17.309 11.107

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2018 22.500 51.500 74.000

Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία 500 (500) -

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018 23.000 51.000 74.000

Αναπροσαρμογή στην Εύλογη αξία 8.650 (600) 8.050

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019 31.650 50.400 82.050
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Η κίνηση των ομολόγων στη διάρκεια των παρουσιαζόμενων χρήσεων είχε ως εξής: 

 
 

8. Μετοχές 

Ο λογαριασμός αφορά σε χαρτοφυλάκιο 51 μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ το οποίο και διαχειρίζεται η ΕΔΕΚΤ 

ΑΕΠΕΥ. 

Η κίνηση των μετοχών στη διάρκεια των παρουσιαζόμενων χρήσεων είχε ως εξής: 

 
 

9. Αμοιβαία Κεφάλαια 

Το κονδύλι αφορά 200.122,85 μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου εσωτερικού "ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ". 

Η κίνηση των αμοιβαίων κεφαλαίων στη διάρκεια των παρουσιαζόμενων χρήσεων είχε ως εξής: 

 

 

10. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι 

Το κονδύλι αφορά μερίδια του κοινού κεφαλαίου του Οργανισμού, στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τους σχετικούς 

τίτλους, όπως και για τις λοιπές επενδύσεις, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση στην εύλογη αξία, στο τέλος και των 

δύο παρουσιαζόμενων χρήσεων. 

  

Ποσά σε € '
Κρατικά 

ομόλογα
Υπόλοιπο 1/1/2018 4.212.201
Αγορές χρήσης -
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2018 βάση ΔΛΠ (104.893)
Υπόλοιπο 31/12/2018 4.107.308
Αγορές χρήσης -
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2019 βάση ΔΛΠ 1.701.172
Υπόλοιπο 31/12/2019 5.808.480

Ποσά σε € ' Μετοχές
Υπόλοιπο 1/1/2018 1.487.798
Αγορές χρήσης 318.622
Πωλήσεις χρήσης (350.090)
Αποτίμηση 31/12/2018 βάση ΔΛΠ (309.819)
Υπόλοιπο 31/12/2018 1.146.512
Αγορές χρήσης 244.100
Πωλήσεις χρήσης (133.095)
Αποτίμηση 31/12/2019 βάση ΔΛΠ 473.071
Υπόλοιπο 31/12/2019 1.730.588

Ποσά σε € '
Αμοιβαία 

κεφάλαια
Υπόλοιπο 1/1/2018 2.110.228
Αγορές χρήσης 58.808
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2018 βάση ΔΛΠ (375.311)
Υπόλοιπο 31/12/2018 1.793.725
Αγορές χρήσης 39.891
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2019 βάση ΔΛΠ 768.128
Υπόλοιπο 31/12/2019 2.601.744
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Η κίνηση των λοιπών χρεωστικών τίτλων στη διάρκεια των παρουσιαζόμενων χρήσεων είχε ως εξής: 

 

 

11.  Αποθέματα 

Το κονδύλι αφορά αποθέματα λήξης περιόδου του Οργανισμού, που αναλύεται σε υλικά καθαριότητας, αναλώσιμα 

υλικά καθώς και υγειονομικό υλικό που βρισκόταν στα ιατρεία και στα εργαστήρια του Οργανισμού κατά τη λήξη 

των παρουσιαζόμενων περιόδων. 

 
12. Δεδουλευμένες απαιτήσεις από εργοδότες 

Το σχετικό κονδύλι περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από εισφορές που έχει ο Οργανισμός από τους εργοδότες των 

μέσων ενημέρωσης, οι εργαζόμενοι των οποίων υπάγονται στον Οργανισμό. 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν κατηγορίες εισφορών που εισπράττει ο Οργανισμός για την κάλυψη των 

υποχρεώσεών του προς τους ασφαλισμένους του. Οι απαιτήσεις αυτές αναλύονται: 

➢ Αγγελιόσημο επί διαφημίσεων και καταχωρήσεων. Οι σχετικές απαιτήσεις αφορούν παλιά 

υπόλοιπα, δεδομένου ότι το σχετικό έσοδο έχει καταργηθεί από την 15/09/2016, με τον Νόμο 

4387/2016. 

➢ Απαιτήσεις από εισφορές μισθοδοσίας ασφαλισμένων, στο κομμάτι των εισφορών που αναλογεί 

στους εργοδότες.  

➢ Απαιτήσεις 2% επί του κύκλου εργασιών των ΜΜΕ και Ψυχαγωγίας. 

➢ Απαιτήσεις 2% επί των διαφημίσεων στο διαδίκτυο. 

Ποσά σε € '
Μερίδια στο 

κοινό κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1/1/2018 4.905.955
Αγορές χρήσης 256.567
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2018 βάση ΔΛΠ (45.998)
Υπόλοιπο 31/12/2018 5.116.525
Αγορές χρήσης 132.982
Πωλήσεις χρήσης -
Αποτίμηση 31/12/2019 βάση ΔΛΠ 528.539
Υπόλοιπο 31/12/2019 5.778.046
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Οι σχετικές προβλέψεις απομείωσης αναλύονται ως εξής: 

 

Με την υπ. αριθμ: 40860/3387 απόφαση Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ανατέθηκε στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) η είσπραξη των απαιτήσεων του Οργανισμού, 

σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

αυτών από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.(ν.δ.356/1974, Α΄90). 

Στην παρούσα χρήση βάσει του Ν.4611/2019 παρασχέθηκε η δυνατότητα στους εργοδότες να ρυθμίσουν ευνοϊκά 

μέσω του Κ.Ε.Α.Ο. όλες τις οφειλές τους σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις.  

Από το καθαρό υπόλοιπο των απαιτήσεων σε Κ.Ε.Α.Ο., οι οποίες ανέρχονται σε ποσό € 11.229.779, ποσό ύψους 

€ 5.379.198 είναι εισπρακτέο πέραν του ενός έτους. 

Ο Οργανισμός έχει νομική υπηρεσία που διαχείριζεται νομικά τις διεκδικήσεις από τους εργοδότες καθώς επίσης 

στην παρούσα χρήση έγινε ανάθεση σε εξωτερικούς δικηγόρους υποθέσεων οφειλετών αγγελιοσήμου. 

 

13. Δεδουλευμένες απαιτήσεις από ασφαλισμένους 

Το σχετικό κονδύλι περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από εισφορές που έχει ο Οργανισμός από τους ασφαλισμένους 

του που υπάγονται σε αυτόν. 

Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις αφορούν κατηγορίες εισφορών που εισπράττει ο Οργανισμός μεμονωμένα από 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Απαιτήσεις από αγγελιόσημο 39.186.821 40.324.139

Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 

αγγελιόσημο
 (38.920.770)  (39.376.437)

Απαιτήσεις από εισφορές (Μισθοδοσία Μ.Μ.Ε.) 18.414.112 33.419.494

Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 

εισφορές μισθοδοσίας ΜΜΕ
 (10.551.229)  (14.090.790)

Απαιτήσεις από εισφορές (Μισθοδοσία Μ.Μ.Ε. - 

Ε.Φ.Κ.Α.)
5.922.004 -

Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 

εισφορές μισθοδοσίας ΜΜΕ - Ε.Φ.Κ.Α.
 (269.833) -

Απαιτήσεις από έσοδο 2% κύκλου εργασιών 4.618.840 7.079.980

Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από έσοδο 

2% κύκλου εργασιών
 (458.459)  (2.154.014)

Απαιτήσεις από πελάτες (Εισφορές από Internet 

2%)
929.510 810.080

Μείον:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από 

πελάτες (Εισφορές από Internet 2%)
 (218.524) -

Απαιτήσεις σε Κ.Ε.Α.Ο. 20.168.458 -
Μείον: Προβλέψεις απαιτήσεων σε Κ.Ε.Α.Ο.  (8.938.679) -

Μη αντιστοιχισμένες εισπράξεις  (212.036)  (224.139)
Υπόλοιπο 29.670.216 25.788.314

Ποσά σε €

Ημέρες
Μικτή αξία 

απαιτήσεων
% απωλειών Ποσό απωλειών

0-30 ημέρες καθυστέρησης 3.818.645 0,0% -
31-60 ημέρες καθυστέρησης 770.113 0,5% 3.851
61-92 ημέρες καθυστέρησης 703.515 10,0% 70.351
93-184 ημέρες καθυστέρησης 517.325 25,0% 129.331
185-364 ημέρες καθυστέρησης 855.032 50,0% 427.516
>364 ημέρες καθυστέρησης 11.543.132 100,0% 11.543.132
Σύνολο 18.207.761 66,9% 12.174.181
Επίδικές και λοιπές απαιτήσεις για τις οποίες οι 

ΑΠΖ εκτιμήθηκαν ξεχωριστά
70.819.948 66,6% 47.183.313

Σύνολο 89.027.709 66,7% 59.357.493

31/12/2019
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ασφαλισμένους του, με σκοπό: 

✓ Ασφάλιση υγείας σε ανέργους 

✓ Απαιτήσεις διαδοχικής ασφάλισης  

✓ Απαιτήσεις προαιρετικής ασφάλισης 

✓ Απαιτήσεις από εξαγορές προϋπηρεσίας 

✓ Απαιτήσεις από δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό 

✓ Προκαταβολές σε επικουρούμενους 

✓ Δικαιούχοι προκαταβολών εφάπαξ και επικουρήσεως 

✓ Λοιπές απαιτήσεις 

 

 

Οι σχετικές προβλέψεις απομείωσης αναλύονται ως εξής: 

 

  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Απαιτήσεις από εισφορές ασθενείας ανέργων 2.147.554 1.992.210

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσειων από 

εισφορές ασθενείας ανέργων
 (1.910.141)  (1.710.841)

Απαιτήσεις από διαδοχική ασφάλιση 1.100.803 886.759

Μείον:
Προβλέψεις για απαιτήσεις από διαδοχική 

ασφάλιση
-  (146.765)

Απαιτήσεις από εξαγορά προϋπηρεσίας 228.357 247.866
Απαιτήσεις από προαιρετική ασφάλιση 185.012 148.532

Μείον:
Προβλέψεις για απαιτήσεις από προαιρετική 

ασφάλιση
 (126.052)  (37.439)

Απαιτήσεις από δαπάνες περίθαλψης 

ασφαλισμένων στο εξωτερικό
114.380 100.172

Μείον:
Προβλέψεις για δαπάνες περίθαλψης στο 

εξωτερικό
 (99.305)  (73.518)

Προκαταβολές σε επικουρούμενους 57.810 57.409

Μείον:
Προβλέψεις για προκαταβολές σε 

επικουρούμενους
 (34.315)  (14.486)

Λοιποί Χρεώστες 24.068 27.118

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από Λοιπούς 

Χρεώστες
 (22.369) -

Λοιπές απαιτήσεις από επικουρούμενους 82.493 84.558

Μείον:
Προβλέψεις για λοιπές απαιτήσεις από 

επικουρούμενους
 (79.801) -

Υπόλοιπο 1.668.495 1.561.575

Ποσά σε €

Ημέρες
Μικτή αξία 

απαιτήσεων
% απωλειών Ποσό απωλειών

0-30 ημέρες καθυστέρησης 157.696 0,0% -
31-60 ημέρες καθυστέρησης 41.298 0,5% 206
61-92 ημέρες καθυστέρησης 45.191 10,0% 4.519
93-184 ημέρες καθυστέρησης 54.328 25,0% 13.582
185-364 ημέρες καθυστέρησης 118.260 50,0% 59.130
>364 ημέρες καθυστέρησης 2.192.157 100,0% 2.192.157
Σύνολο 2.608.929 87,0% 2.269.594
Επίδικές και λοιπές απαιτήσεις για τις οποίες οι 

ΑΠΖ εκτιμήθηκαν ξεχωριστά
1.331.549 0,2% 2.389

Σύνολο 3.940.478 57,7% 2.271.983

31/12/2019
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14. Μερίσματα εισπρακτέα από επενδύσεις 

Τα ομόλογα που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του ο Οργανισμός αποδίδουν σε αυτόν μία απόδοση στο τέλος της 

προκαθορισμένης περιόδου κάθε ομολόγου. 

Τα ομόλογα του Οργανισμού αποδίδουν τόκο τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Ο Οργανισμός έχει 

λογιστικοποιήσει το δεδουλευμένο έσοδο που αφορούσε την παρουσιαζόμενη χρήση, η δεδουλευμένη απαίτηση 

του οποίου ανέρχεται σε: 

 

15. Λοιπές απαιτήσεις 

Το μεγαλύτερο τμήμα του κονδυλίου των λοιπών απαιτήσεων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης του 

Οργανισμού αφορά έξοδα επόμενων χρήσεων και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες. 

Τα έξοδα επόμενων χρήσεων σχετίζονται σε ποσό € 947 χιλ., με καταβολή επικούρησης Ιανουαρίου 2019. 

Οι απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες αφορούν κυρίως απαιτήσεις από παροχές υπηρεσιών υγείας σε 

ασφαλισμένους, στις οποίες συμμετείχε με ένα ποσοστό και ο Οργανισμός.  

 

Οι σχετικές προβλέψεις απομείωσης αναλύονται ως εξής: 

 

16. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Στην φετινή χρήση η Διοίκηση επανεκτίμησε την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Δεδουλευμένα έσοδα από τόκους Ομολόγων 168.580 168.078
Δεδουλευμένα έσοδα από τόκους καταθέσεων 

στην ΤτΕ
58.025 71.374

Δεδουλευμένα έσοδα από τόκους καταθέσεων 

λοιπών τραπεζών
86 64

Υπόλοιπο 226.691 239.516

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Επίδικες απαιτήσεις από Ομόλογα Ελλ. Δημοσίου 

PSI
102.952.351 102.952.351

Μείον:
Προβλέψεις για επίδικες απαιτήσεις από Ομόλογα 

Ελλ. Δημοσίου PSI
 (102.952.351)  (102.952.351)

Έξοδα επόμενων χρήσεων 974.007 950.806
Λοιποί απαιτήσεις από ασφαλισμένους 439.122 277.212
Λοιποί απαιτήσεις ΚΕΑΟ 660.676 -

Μείον:
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων από Λοιπούς 

Χρεώστες
 (230.538) 0

Λοιποί χρεώστες 4.726 4.575
Προκαταβολές μισθοδοσίας στο προσωπικό 55.779 71.705
Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι 117.088 20.839
Υπόλοιπο 2.020.860 1.325.138

Ποσά σε €

Ημέρες
Μικτή αξία 

απαιτήσεων
% απωλειών Ποσό απωλειών

0-30 ημέρες καθυστέρησης 183.750 0,0% -
31-60 ημέρες καθυστέρησης 20.114 0,5% 101
61-92 ημέρες καθυστέρησης 1.202 10,0% 120
93-184 ημέρες καθυστέρησης 2.051 25,0% 513
185-364 ημέρες καθυστέρησης 4.402 50,0% 2.201
>364 ημέρες καθυστέρησης 222.446 100,0% 222.446
Σύνολο 433.965 51,9% 225.380
Επίδικές και λοιπές απαιτήσεις για τις οποίες οι 

ΑΠΖ εκτιμήθηκαν ξεχωριστά
665.833 0,8% 5.157

Σύνολο 1.099.797 21,0% 230.538

31/12/2019
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τη ζημιά από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής 

στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους το 2012 (PSI). Η ζημιά αυτή εκπίπτει από τα φορολογητέα κέρδη σε 

τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις βάσει της παρ.2, άρ.27, Ν.4172/2013. 

Με βάση την επανεκτίμηση αυτή, αναγνωρίστηκε το όφελος που θα προκύψει στα επόμενα χρόνια από τον 

συμψηφισμό της ζημίας αυτής με τον πληρωτέο φόρο επόμενων χρήσεων.  

Το υπόλοιπο της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, 

ανέρχεται σε € 4.178.750. 

 

17. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού περιλαμβάνουν ταμιακά διαθέσιμα και καταθέσεις σε λογαριασμούς 

όψεως σε Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, το κονδύλι αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

18. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που έγινε 

από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των 

αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 

19) και είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε 

επιχείρησης. 

Ο Οργανισμός δεν έχει ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων.  

Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού με βάση 

των παρακάτω πίνακα: 

  

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ποσοστό βάσει 

Ν.4093/2012 
Αποζημίωσης 

Συνταξιοδότησης 

Μέλη Ενώσεων 87 70% 
Μη Μέλη 68 40% 

Μη Μέλη 3 (Νομικοί) 100% 

 

  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Ταμιακά Διαθέσιμα 12.190 5.069
Καταθέσεις Όψεως 30.029.230 16.573.290
Σύνολο 30.041.419 16.578.359
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Η σχετική υποχρέωση του Οργανισμού αναλύεται ως εξής: 

 

 

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης του Οργανισμού αναλύεται ως εξής: 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω: 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση «Λοιπά Συνολικά Έσοδα» είναι τα παρακάτω: 

 

Τα έξοδα των τόκων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (σημείωση 

29). Όλα τα λοιπά έξοδα που σχετίζονται με παροχές εργαζομένων περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της 

χρήσης. 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

Δημογραφικές Παραδοχές: 

 

I. Θνησιμότητα 

Έχει χρησιμοποιηθεί ο πίνακας θνησιμότητας EAE2012p, σύμφωνα με την απόφαση 49/12.09.12 της 

Επιτροπής Πιστοληπτικής και Ασφαλιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία χρησιμοποιείται στην 

ελληνική ιδιωτική ασφαλιστική αγορά για συμβάσεις που αρχίζουν από το 2012 και μετά, για άνδρες και 

γυναίκες. 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων
1.578.380 1.309.214

Σύνολο 1.578.380 1.309.214

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων 

παροχών
1.309.214 1.422.972 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 75.703 85.214
Κόστος προύπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων 36.613 (191.301)
Καθαρό κόστος τόκων Καθορισμένης παροχής 20.947 21.345
Τερματικές Παροχές / Επίδραση Περικοπής / 

Διακανονισμού
21.466 (38.899)

Αναλογιστικά (κέρδη) /ζημιές περιόδου 170.716 25.562
Καταβληθείσες αποζημιώσεις (56.281) (15.678)
Σύνολο 1.578.380 1.309.214

Ποσά σε € 31/12/2018 31/12/2017

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 85.213,91 59.742,29 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού 

υπηρεσίας
 (38.899,21) 4.347,53 

Κόστος προύπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων  (191.301,41) - 

Καθαρό κόστος τόκων Καθορισμένης παροχής 21.344,59 18.419,91 

Καταβληθείσες αποζημιώσεις  (15.678,29) - 

Σύνολο  (139.320,41) 82.509,73 

Μεταβολές στο Λοιπά Συνολικά Έσοδα 31/12/2019 31/12/2018
Ποσό που καταχωρείται στο OCI 170.716 25.562
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI 196.279 25.562

31/12/2019 31/12/2018
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,80% 1,70%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Μηδενικός για την 

ερχόμενη διετία

Μηδενικός για την 

ερχόμενη τριετία

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών (πέραν της τριετίας) 1,70% 1,75%

Πληθωρισμός 1,70% 1,75%
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II. Ποσοστό αποχωρήσεων (Turnover)  

Το ποσοστό αποχωρήσεων (turnover), με βάση την ηλικία του προσωπικού, αναλύεται ως εξής: 

Ομάδα Ηλικιών Ποσοστό αποχωρήσεων Απόλυση 
Έως 50 ετών 2% 1% 

51 και άνω 0% 0% 

 
III. Ηλικίες κανονικής αποχώρησης 

Έχουν χρησιμοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε 

εργαζόμενος, όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν.3863/2010, 

Ν.4093/2012 & Ν.4387/2016). 

 

19. Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 

Το σχετικό κονδύλι περιλαμβάνει, κατά το μεγαλύτερό του μέρος, την υποχρέωση που έχει ο Οργανισμός σχετικά 

με την καταβολή εφάπαξ σε ασφαλισμένους που έχουν στοιχειοθετήσει το δικαίωμα λήψης του έως και την 

31/12/2019. 

 

20. Υποχρεώσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 

Το σχετικό κονδύλι αφορά υποχρεώσεις του Οργανισμού, αναφορικά με υπηρεσίες υγείας που έλαβαν 

ασφαλισμένοι του Οργανισμού. Οι υποχρεώσεις αφορούν αμοιβές υγειονομικού προσωπικού, κλινικές-νοσοκομεία-

διαγνωστικά κέντρα και φαρμακευτικούς συλλόγους. 

Η ανάλυση του κονδυλίου έχει ως εξής: 

 

21. Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων προς ασφαλισμένους 

Την 28/6/2017 ο ΕΔΟΕΑΠ σύναψε σύμβαση δανείου με τον Ενιαίο Φορέα κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για 

το συνολικό ποσό των € 10.000.0000 σύμφωνα με την οποία το δάνειο συμφωνήθηκε έντοκο με ετήσιο επιτόκιο 

ίσο με το αντίστοιχο του ποσοστού απόδοσης του "Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων" που 

διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης 

του Κοινού Κεφαλαίου.  

Το σύνολο του δανεισμού του Οργανισμού αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.448 15.178
Υποχρεώσεις καταβολής εφάπαξ σε 

ασφαλισμένους
1.629.160 1.842.957

Υποχρεώσεις προς δικαιούχους επικούρισης 108.408 95.857
Εκκρεμείς υποθέσεις επικούρησης 1.859.533 2.150.000
Εκκρεμείς υποθέσεις εφάπαξ 4.053.000 3.890.000
Σύνολο 7.655.549 7.993.993

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Υποχρεώσεις προς συνεργάτες υγειονομικής 500.023 496.782
Υποχρεώσεις προς κλινικές-νοσοκομεία-

διαγνωστικά κέντρα
14.445.885 15.640.432

Υποχρεώσεις προς φαρμακευτικούς συλλόγους 1.467.106 1.139.952
Λοιπές υποχρεώσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 35.135 221.440
Σύνολο 16.448.149 17.498.606
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Τα συμβατικά επιτόκια δανεισμού του Οργανισμού είναι τα εξής: 

 
 

Για τη διασφάλιση της εξόφλησης του ποσού του δανείου στο παράρτημα της σύμβασης, τέθηκε αναλυτικός 

κατάλογος με ισόποσες απαιτήσεις από καταβολή αγγελιοσήμου που εκχωρήθηκαν από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τον 

ΕΦΚΑ.  

22. Λοιπές υποχρεώσεις 

Το μεγαλύτερο τμήμα του κονδυλίου αφορά υποχρεώσεις προς Ενώσεις και πρόβλεψη επί εισφορών εργοδοτών 

και ασφαλισμένων αναφορικά με υπηρεσίες υγείας που παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού 

από τον ΕΦΚΑ. 

Οι υποχρεώσεις προς Ενώσεις αφορούν οφειλές προς ενώσεις (ΕΣΕΗΑ,ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜΘ,ΕΠΗΕΘ σύμφωνα με το 

ΑΝ.248/67, άρθρο 6 παρ. 3) από κατανομή αγγελιοσήμου. 

Σχετικά με την πρόβλεψη επί εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων αναφορικά με υπηρεσίες υγείας που 

παρασχέθηκαν προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από τον ΕΦΚΑ, αυτές αφορούν τις υπηρεσίες υγείας 

του Οργανισμού που κάλυψε ο ΕΦΚΑ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2018, σε περιθώριο της διεύρυνσης της 

βάσης των ασφαλισμένων του Οργανισμού. Ο Οργανισμός εκτίμησε πως ένα κομμάτι των εισφορών για το 

συγκεκριμένο διάστημα θα αποδοθεί στον ΕΦΚΑ για την κάλυψη των σχετικών υπηρεσιών, σχημάτισε τη σχετική 

πρόβλεψη. Έως και την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019 δεν είχε 

διευκρινιστεί το ύψος του ποσού προς απόδοση στον ΕΦΚΑ. 

 
 

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων θεωρείται πως προσεγγίζει την λογιστική αξία τους. 

23. Δεδουλευμένα έξοδα 

Το κονδύλι των δεδουλευμένων εξόδων αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Κάτω του 1 έτους 1.883.483 1.869.187
Από 1 έως 5 έτη 5.584.256 7.376.973
Άνω των 5 ετών - -
Σύνολο 7.467.738 9.246.161

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
2,8725% - 9.246.161
2,2713% 7.467.738 -

Σύνολο 7.467.738 9.246.161

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Υποχρεώσεις προς Ενώσεις 2.282.756 2.927.157
Πρόβλεψη επί εισφορών για λήψη υπηρεσιών 

υγείας από ΕΦΚΑ
1.200.000 1.200.000

Επιχορηγήσεις παγίου εξοπλισμού 81.595 163.095
Προμηθευτές 272.988 859.788
Υποχρεώσεις στο προσωπικό 167 13.116
Λοιποί πιστωτές 254.229 101.904
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού & τρίτων 254.560 249.419
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 234.967 163.642
Σύνολο 4.581.262 5.678.121
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24. Αποθεματικά 

Τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Τακτικό Αποθεματικό 

Το τακτικό αποθεματικό περιλαμβάνει το αποθεματικό του κλάδων του Οργανισμού. Κατά την διάρκεια της ζωής 

του Οργανισμού απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  

 

Αποθεματικό από Αναπροσαρμογή Εύλογης Αξίας ακινήτων 

Το Αποθεματικό από Αναπροσαρμογή Εύλογης Αξίας ακινήτων σχηματίζεται από την αναπροσαρμογή του κόστους 

κτήσης των ενσώματων παγίων σε εύλογες αξίες, οι οποίες είναι συνήθως οι αγοραίες αξίες των παγίων, οι οποίες 

και προσδιορίζονται από ειδικούς επαγγελματίες εκτιμητές. Η διαφορά αναπροσαρμογής που προκύπτει κατά την 

αναπροσαρμογή των παγίων, εφόσον είναι θετική (αύξηση της αξίας τους) αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν στην 

καθαρή θέση και εφόσον είναι αρνητική αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν ως ζημία απομείωσης στα αποτελέσματα, κατά 

το ποσό που υπερβαίνει το ήδη σχηματισμένο αποθεματικό. 

 
Αποθεματικό από αποτίμηση επενδύσεων μέσω λοιπών συνολικών εσόδων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν σαν αποτέλεσμα ταμιακές ροές που αποτελούνται μόνο 

από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων, ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο για την 

διακράτηση αυτών των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 

διακρατούνται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους και 

την είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους, επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος. Αν το επιχειρηματικό 

μοντέλο περιλαμβάνει την πρόθεση της διακράτησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού για την 

είσπραξη των συμβατικών ταμιακών ροών τους αλλά προσδοκά να πωλήσει αυτά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού όταν χρειάζεται (πχ. για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ρευστότητας) τότε αυτά τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε Εύλογες αξίες μέσω Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 

Αποθεματικά Αναλογιστικής Υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό 

Ο Οργανισμός αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται κατόπιν αναλογιστικής μελέτης που γίνεται 

από ανεξάρτητο αναλογιστή, σύμφωνα με τα απαιτούμενα και τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19).  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Έσοδα επομένων χρήσεων από διακανονισμούς 41.938 172.635
Έξοδα χρήσης δεδουλευμένα 20 141.154
Σύνολο 41.958 313.789

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Τακτικό Αποθεματικό 11.762.911 11.762.911
Αποθεματικό από αναπροσαρμογή Εύλογης αξίας 

Ακινήτων
2.617.531 2.609.481

Αποθεματικό από αποτίμηση επενδύσεων μέσω 

Λοιπών συνολικών εσόδων
914.305 (786.866)

Αποθεματικά Αναλογιστικής Υποχρέωσης (145.154) 25.562
Αποτέλεσμα εις νέο 39.910.471 15.915.042
Σύνολο 55.060.065 29.526.130
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25. Έσοδα από επενδύσεις 

Το κονδύλι περιλαμβάνει πραγματοποιθέντα έσοδα από επενδυτικά ακίνητα, τόκους, μερίσματα και πωλήσεις 

επενδυτικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του Οργανισμού. Η ανάλυση του 

κονδυλίου έχει ως εξής: 

 

Όλες οι επενδύσεις του Οργανισμού στο τέλος κάθε χρήσης αποτιμώνται σε εύλογες αξίες, οι οποίες μεταβάλουν 

την αξία τους και επιφέρουν επίδραση στα αποτελέσματα ή απευθείας, στα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού. 

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται 

μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΚΑ οι επενδύσεις σε χαρτοφυλάκιο μετοχών, αμοιβαία 

κεφάλαια και λοιπούς χρεωστικούς τίτλους, ενώ οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα ταξινομήθηκαν ως 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης στην ΕΑΜΛΣΕ. 

Η ανάλυση της επίδρασης της αποτίμησης των επενδύσεων του Οργανισμού στην Κατάσταση αποτελεσμάτων και 

στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

26. Έσοδα από εισφορές 

Το κονδύλι έσοδα από εισφορές αφορά τα έσοδα κυρίως από εισφορές μισθοδοσίας και επικούρησης, από έσοδα 

από εισφορές 2% επί του κύκλου εργασιών, έσοδα από εισφορά 2% επί των διαφημίσεων στο διαδίκτυο καθώς 

επίσης και από λοιπές εισφορές (εξαγορά προϋπηρεσίας, ασθένειας ανέργων, διαδοχική ασφάλιση). 

 
 

27. Παροχές για επικούρηση 

Το κονδύλι αφορά τις μηνιαίες επικουρικές συντάξεις που καταβάλλονται μέσω Εθνικής Τράπεζας στους 

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Έσοδα από μετοχές 136.068 33.934
Τόκοι Ομολόγων 184.180 196.258
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 42.944 39.009
Τόκοι καταθέσεων σε Τράπεζες 393.217 222.648
Σύνολο 756.409 491.849

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Κέρδη/(Ζημιές) από Αποτίμηση 

Χρηματοοικονομικών Μέσων μέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων

1.782.201 (727.586)

Σύνολο (1) 1.782.201 (727.586)
Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Μέσων μέσω 

Λοιπών Συνολικών Εσόδων
1.701.172 (104.893)

Σύνολο (2) 1.701.172 (104.893)
Σύνολο (1)+(2) 3.483.373 (832.479)

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Έσοδα από εισφορές μισθοδοσίας & επικούρησης 43.719.995 42.469.298
Έσοδα 2% από κύκλο εργασιών 19.179.470 18.973.821
Έσοδα 2% από διαφημίσεις στο Internet 3.405.006 2.945.712
Έσοδα από λοιπές εισφορές (Εξαγορά 

προυπηρεσίας, Ασθένειας ανέργων κ.α.)
520.218 442.237

Λοιπά λειτουργικά έσοδα (Έσοδα από 

αγγελιόσημο)
1.036.519 -

Έσοδα από διαδοχική ασφάλιση 485.506 457.151
Σύνολο 68.346.715 65.288.219
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δικαιούχους ασφαλισμένους. Το ύψος της δαπάνης για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις 2019 και 2018 έχει ως εξής: 

 
 
28. Παροχές για υγεία 

Οι παροχές υγείας που επιβάρυναν τα αποτελέσματα των χρήσεων 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής: 

 
 

29. Παροχές για εφάπαξ 

Το κονδύλι αυτό αφορά: (α) την εφ' άπαξ οικονομική ενίσχυση που δίδεται στους ασφαλισμένους κατά τη 

συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος από φορέα κύριας ασφάλισης εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 έτη 

πραγματικής υπηρεσίας, (β) στους ασφαλισμένους μέλη, με τη συνταξιοδότησή τους από φορέα κύριας ασφάλισης 

λόγω οριστικής αναπηρίας, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας, (γ) στους αναγνωριζόμενους δικαιοδόχους θανόντος 

ασφαλισμένου ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας του ασφαλιζόμενου μέλους και (δ) στους ασφαλισμένους μέλη, 

που είναι εν ενεργεία, με τη διαγραφή τους από το Μητρώο της οικείας ένωσής τους και εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις της περιπτώσεως (α) που αναφέρονται παραπάνω.  

Το ποσό από εφάπαξ οικονομική ενίσχυση που επιβάρυνε τα αποτελέσματα των χρήσεων 2019 και 2018 έχει ως 

εξής: 

 

  

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Παροχές επικουρικής σύνταξης 12.422.503 12.756.352
Προβλέψεις παροχών επικουρικής σύνταξης (290.467) -
Σύνολο 12.132.036 12.756.352

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης 9.222.219 6.668.231
Δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης 5.383.536 3.435.667
Παροχές επισκέψεων Ιατρών - Φυσιοθεραπευτών - 

Ψυχολόγων
1.804.585 1.448.300

Παροχές εξω-Νοσοκομειακής περίθαλψης 2.491.605 1.389.826
Δαπάνες οδοντοτριατικής - ορθοδοντικής 

περίθαλψης
1.665.956 1.304.749

Επιδόματα - Βοηθήματα σε ασφαλισμένους 1.590.471 945.136
Δαπάνες πρόσθετες (Οφθαλμολογικά, ΩΡΛ κ.α.) 805.882 583.498
Βοηθήματα κηδείας 93.950 112.726
Περίθαψη εξωτερικού 506.566 26.911
Αμοιβες θεραπευτικού γυμναστηρίου - 15.903
Σύνολο 23.564.770 15.930.948

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Παροχές εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης 1.934.546 1.416.831
Προβλέψεις παροχών εφάπαξ 163.000 -
Σύνολο 2.097.546 1.416.831
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30. Λοιπά έξοδα 

Τα λοιπά έξοδα που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 και της χρήσης 2018 κατά κατηγορία έχουν 

ως εξής: 

 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

 
 

Ο αριθμός προσωπικού για τις παρουσιαζόμενες περιόδους είναι ο εξής: 

 

Ο Οργανισμός στην ετήσια χρήση 2018, σχημάτισε πρόβλεψη ποσού € 1,2 εκατ. υπολογισμένο επί των 

αναλογουσών στο τετράμηνο αυτό εισφορών υπέρ ασθενείας, για υπηρεσίες υγείας που παρασχέθηκαν στους 

ασφαλισμένους του από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά την προαναφερθείσα περίοδο.  

Έως την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί το ακριβές κόστος των 

υπηρεσιών που παρείχε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ως εκ τούτου η ανωτέρω πρόβλεψη παραμένει αμετάβλητη. 

Ο Οργανισμός στην παρούσα χρήση σχημάτισε επιπλέον προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων ποσό € 4.100.567 

με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019. 

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.891.676 4.493.960
Αναλώσεις ιατρικού υλικού 467.488 638.811
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 502.262 251.528
Λειτουργικά έξοδα (Ηλεκτροδότηση, ύδρευση, 

ενοίκια, ασφάλιστρα)
285.826 193.462

Φόροι - Τέλη 93.684 62.940
Διάφορα έξοδα (Μετακίνηση, επισκευές 249.809 340.903
Έκτακτα έξοδα - ζημιές 499.008 208.883
Προβλέψεις λήψης υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης ασφαλισμένων από τον ΕΟΠΥΥ
- 1.200.000

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 4.100.567 7.284.467
Χρηματοοικομοικά έξοδα (Τόκοι, προμήθειες 

τραπεζών)
221.153 276.486

Αποσβέσεις 367.186 367.559
Σύνολο 12.678.657 15.318.998

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Αμοιβές διοικητικοί προσωπικού 1.839.215 1.630.807
Πάγια έξοδα κίνησης μελών 6.445 6.188
Αμοιβές βοηθητικού προσωπικού 542.475 508.024
Αμοιβές Ιατρών 1.324.849 831.200
Αμοιβές λοιπού ιατρικού προσωπικού 945.345 772.207
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 1.088.812 830.571
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 133.782 (88.196)
Δωροεπιταγές Προσωπικού 750 -
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού 10.002 3.160
Σύνολο 5.891.676 4.493.960

31/12/2019 31/12/2018
Μισθωτοί 193 143
Σύνολο 193 143
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31. Λοιπά έσοδα 

Το κονδύλι των λοιπών εσόδων της ετήσιας χρήσης 2019 και της συγκρίσιμης περιόδου του 2018, αναλύεται ως 

εξής: 

 
 

32. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση κινδύνων 

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό 

πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Οργανισμού εστιάζεται στις διακυμάνσεις των χρηματοοικονομικών 

αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην 

χρηματοοικονομική απόδοση του Οργανισμού. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα λοιπά άμεσα 

εμπλεκόμενα τμήματα του Οργανισμού. Μέσα από την πολιτική αυτή συντονίζεται η πρόσβαση στις εγχώριες και 

διεθνείς χρηματαγορές και γίνεται η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που συσχετίζονται με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού. Ο Οργανισμός δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές 

που δε σχετίζονται με τις καταστατικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οργανισμού. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνειο από ΕΦΚΑ, επενδύσεις σε χρεόγραφα και 

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Προβλέψεις για απαιτήσεις από αγγελιόσημο (406.770) -
Προβλέψεις για εισφορές εργοδοτών από 

μισθοδοσία
(3.539.561) 5.021.423

Προβλέψεις για εισφορές εργοδοτών από 

μισθοδοσία - Ε.Φ.Κ.Α.
269.833 -

Προβλέψεις για εισφορές ασθενείας ανέργων 199.300 138.635
Προβλέψεις για δαπάνες περίθαλψης στο 

εξωτερικό
25.786 -

Προβλέψεις για λοιπές απαιτήσεις από 

επικουρούμενους
79.801 -

Προβλέψεις για προκαταβολές σε 

επικουρούμενους
19.829 -

Προβλέψεις για προαιρετική ασφάλιση 88.613 (1.264)
Προβλέψεις για διαδοχική ασφάλιση (146.765) 11.603
Προβλέψεις για απαιτήσεις από 2% επι του τζίρου (1.695.555) 2.154.014
Προβλέψεις για απαιτήσεις από εισφορές Internet 

2%
218.524 -

Προβλέψεις για λοιπούς χρεώστες 97.750 (39.943)
Προβλέψεις για ρυθμισμένες απαιτήσεις σε ΚΕΑΟ 8.938.679 -
Αναστροφή προβλέψεων απαιτήσεων από 

διακανονισμούς
(48.897) -

Σύνολο 4.100.567 7.284.467

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Προσαυξήσεις και τόκοι εισφορών 3.280.470 255.423
Τόκοι δανείων προσωπικού και επικουρούμενων 45.363 4.026
Τόκοι προκαταβολών Εφάπαξ και στεγαστικών 

δανείων
81.394 31.166

Αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις 

επενδύσεων
81.511 81.513

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 503.462 39.585
Έσοδα από ενοίκια 10.372 11.395
Σύνολο 4.002.572 423.108
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μερίσματα πληρωτέα. 

 
32.1 Κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων 

Τα αποτελέσματα χρήσεως και οι ταμιακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού παρουσιάζουν 

ευαισθησία στις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και των επενδύσεων παρακολουθείται σε προϋπολογιστική 

βάση. Η χρηματοδότηση του Οργανισμού από τον ΕΦΚΑ, έχει σαν σκοπό την ενίσχυση κυρίως, των υπηρεσιών 

υγείας και επικούρησης του Οργανισμού. 

Πολιτική του Οργανισμού είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των 

χρηματοδοτικών αναγκών. Ως εκ τούτου, το δάνειο του Οργανισμού από τον ΕΦΚΑ, από το 2018 και έπειτα, έχει 

συναφθεί με κυμαινόμενο ετήσιο επιτόκιο ίσο με το αντίστοιχο του ποσοστού απόδοσης του "Κοινού Κεφαλαίου 

ΝΠΔΔ και Ασφαλιστικών Φορέων" που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, πλέον Euribor τριμήνου. 

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα περιλαμβάνει όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα 

που επηρεάζονται από μεταβολές του επιτοκίου και βασίζεται στην παραδοχή ότι το υπόλοιπο αυτών των 

χρηματοοικονομικών μέσων στο τέλος της περιόδου παρέμεινε αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης. 

Η ευαισθησία στον κίνδυνο του επιτοκίου έχει προσδιοριστεί σε μια μεταβολή 0,5% των επιτοκίων, η οποία 

αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης για πιθανή μεταβολή τους. 

 
 

32.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από οφειλέτες (εργαζόμενους, 

εργοδότες, συνταξιούχους) προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία βάση. 

Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους γίνονται προβλέψεις για πιθανές ζημίες απομείωσης. 

Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις επενδύσεις. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του με τον Οργανισμό. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, ο Οργανισμός 

συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 

Η μέγιστη έκθεση του Οργανισμού σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 

Επιτόκιο

Δάνεια με 

κυμαινόμενο 

επιτόκιο

Μεταβολή 

επιτοκίου

Επίδραση στα 

αποτελέσματα

0,50% 37.339

-0,50% (37.339)

0,50% 46.231

-0,50% (46.231)

7.467.738

9.246.161

Euribor 3m

Έτος 2018 Euribor 3m

Έτος 2019

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Επενδύσεις σε ομόλογα 5.808.480 4.107.308

Επενδύσεις σε μετοχές 1.730.588 1.146.512

Επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 2.601.744 1.793.725

Επενδύσεις σε λοιπούς χρεωστικούς τίτλους 5.778.046 5.116.525

Απαιτήσεις από εργαζόμενους και εργοδότες 31.338.711 27.349.888

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30.041.419 16.578.359

Σύνολο 77.298.988 56.092.316



 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την ετήσια χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 

 

 

 
Σελίδα | 50 

 
32.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών 

διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας 

φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα τα ελάχιστα διαθέσιμα για την κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεών του προς 

τους ασφαλισμένους για υπηρεσίες υγείας και καταβολές συντάξεων, καθώς και των τρεχουσών λειτουργικών του 

δαπανών. Επιπλέον, διαθέτει στο Ενεργητικό του σημαντικού ύψους ποσού χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης εφόσον παραστεί ανάγκη, με τα οποία δύναται να καλύψει κάποια 

πιθανή έλλειψη επαρκούς ρευστότητας. 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Οργανισμού, 

που εμφανίζονται στον Ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις 

σχετικές δανειακές συμβάσεις, τις υποχρεώσεις προς οφειλέτες ή τις συμφωνίες με τους προμηθευτές. 

 
 

 

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωμή των υφιστάμενων υποχρεώσεων του Οργανισμού την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες με τους αντισυμβαλλόμενους. 

Τα ποσά που απεικονίζονται αφορούν την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Για τις έντοκες υποχρεώσεις με 

κυμαινόμενο επιτόκιο έχει χρησιμοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισμού που χρησιμοποιήθηκε. 

33. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Ο Οργανισμός διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση, για την καταβολή των παροχών προς τους ασφαλισμένους.  

Ο Οργανισμός παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικών καθαρών υποχρεώσεων 

(σύνολο υποχρεώσεων μείον τα ταμιακά διαθέσιμα) προς ίδια κεφάλαια.  

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2019

Ποσά σε €  έως 1 έτος 1 έτος έως 5 έτη Άνω των 5 ετών

Προσαρμογή 

στην εύλογη 

αξία
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 7.655.549 - - -
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 16.448.149 - - -
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 

προς ασφαλ.
1.883.483 5.584.256 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 4.581.262 - - -
Σύνολο 30.568.444 5.584.256 - -

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 31/12/2018

Ποσά σε €  έως 1 έτος 1 έτος έως 5 έτη Άνω των 5 ετών

Προσαρμογή 

στην εύλογη 

αξία
Υποχρεώσεις προς ασφαλισμένους 7.993.993 - - -
Υποχρεωσεις περίθαλψης ασφαλισμένων 17.498.606 - - -
Δανειακές υποχρεώσεις για κάλυψη υποχρεώσεων 

προς ασφαλ.
1.869.187 7.376.973 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 5.678.121 - - -
Σύνολο 33.039.907 7.376.973 - -

Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2018
Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων 37.773.037 42.039.884
Αποθεματικά κεφάλαια αποδιδόμενα στους 

ασφαλισμένους
55.060.065 29.526.130

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια 

Κεφάλαια
0,69 1,42
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34. Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών 
 

34.1 Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών 

Οι παροχές προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού κατά την ετήσια χρήση 01/01/2019 – 

31/12/2019 και την συγκρίσιμη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, είναι οι παρακάτω: 

 
 
35. Βάρη επί των ακινήτων και ενέχυρα 

Για την εξασφάλιση του δανεισμού από τον ΕΦΚΑ ύψους € 10.000.000,00, ο Οργανισμός εκχώρησε έναντι της 

οφειλής μέρος των απαιτήσεων από αγγελιόσημο διαφημίσεων, ποσού € 10.443.784,24. Κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2019, το ποσό των ενεχυριασμένων απαιτήσεων από 

αγγελιόσημο ανέρχεται σε ποσό € 9.252.472. 

Δεν υφίστανται λοιπά εμπράγματα βάρη και χορηγηθείσες εγγυήσεις για εξασφάλιση των υποχρεώσεων του 

Οργανισμού έναντι των πιστωτών. 

 

36. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

 
36.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

36.1.1 Επίδικες υποθέσεις 

Οι εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις που έχουν ασκηθεί κατά του Οργανισμού και ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις είναι: 

• Προσφυγή μέσων ενημέρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση του εσόδου του 

Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4498/2017 και αφορά στην εργοδοτική εισφορά 2% επί του 

κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των οποίων το προσωπικό υπάγεται 

στην ασφάλιση του Οργανισμού. Η  πρώτη υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ την 24/6/2019 και 

αναμένεται η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου. Οι υπόλοιπες υποθέσεις αναμένεται να συζητηθούν 

από τις 23/11/2020 και έπειτα. 

• Αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ από την Ε.Δ.Ε.Ε. (ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ) κατά του 

εσόδου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4498/2017 και αφορά την ειδική εισφορά ποσοστού 

2% επί των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου (internet). Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στο 

ΣτΕ στις 19/10/2020. 

• Λοιπές εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά του ΕΔΟΕΑΠ την 31.12.2019, αφορούν διεκδικήσεις 

ασφαλισμένων ποσό € 45 χιλ. περίπου (2 υποθέσεις) και διαφορές εργατικών ποσό € 30 χιλ. (1 υπόθεση).  

 
36.2 Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Οι εκκρεμείς επίδικες υποθέσεις που έχει ασκήσει ο Οργανισμός κατά τρίτων και ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις αφορούν: 

• Αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αναφορικά με την απόδοση 

Ποσά σε €
1/1 - 

31/12/2019

1/1 - 

31/12/2018
Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές 

διευθυντικών στελεχών
326.164 398.379

Σύνολο 326.164 398.379
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διαθεσίμων κεφαλαίων που ανταλλάχθηκαν με μερίδια στο κοινό κεφάλαιο. Το ύψος της αγωγής ανέρχεται 

σε € 90.312.441,47 πλέον ποσού € 986.700,00 ως ηθική βλάβη. Η υπόθεση συζητήθηκε την 21/11/2018 

και εκδόθηκε απόφαση που απορρίπτει την αγωγή για τυπικούς λόγους. Επανακατατέθηκε η αγωγή και 

αναμένεται η συζήτησή της την 7/10/2020. 

• Αναφορικά με την κατάσταση αξιώσεων του ΕΔΟΕΑΠ κατά τρίτων, οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις είναι 

334, η πλειοψηφία εκ των οποίων αφορά οφειλή αγγελιοσήμου, οφειλή εισφορών 3%, καθώς και 

συνδυασμό των δύο οφειλών. 

 

37. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

Ο Οργανισμός έχει αναγνωρίσει στα βιβλία του το σύνολο των απαιτήσεων από αγγελιόσημο, μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος «ΕΠΑΦΟΣ» συνολικού ποσού € 34,68 εκατ. Οι ασυσχέτιστες πληρωμές και τα 

ασυσχέτιστα πιστωτικά τιμολόγια, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΠΑΦΟΣ», ανέρχονται σε συνολικό 

ποσό € 13,5 εκατ. περίπου. Ο Οργανισμός προχώρησε σε απομείωση της απαίτησης αυτής σε προηγούμενη χρήση 

διενεργώντας πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 32,9 εκατ. λόγω αβεβαιότητας είσπραξης του ποσού. 

 

38. Γνωστοποίηση Αναλογιστικής Υποχρέωσης 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, ο Οργανισμός οφείλει να προσδιορίζει τις υποχρεώσεις που έχει 

αναλάβει έναντι των ασφαλισμένων του και για τους τρεις κλάδους ασφάλισης, μέσω της διενέργειας σχετικής 

αναλογιστικής μελέτης. Η μελέτη συντάσσεται μετά την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τα 

αποτελέσματα της είναι δεσμευτικά για τις αποφάσεις του Δ.Σ. για την επόμενη οικονομική χρήση.  

 
39. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Τον Μάρτιο 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) κήρυξε τον COVID-19 πανδημία και στα μέσα του εν 

λόγω μήνα ξεκίνησαν να επιβάλλονται και στην ελληνική επικράτεια μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του κορωνοϊού 

και προστασίας από την πανδημία. Οι επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης εντάχθηκαν στους πληττόμενους 

ΚΑΔ από τις 21/03/2020 με αποτέλεσμα να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή το προσωπικό τους για 

45 ημέρες και το κράτος να καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης οι οφειλές για τρέχουσες ασφαλιστικές 

εισφορές που ήταν πληρωτέες 31/03 και 30/04 μεταφέρθηκαν κατά ένα εξάμηνο στις 30/09 και 31/10 αντίστοιχα. 

Τέλος οι οφειλές από δόσεις βάσει ρύθμισης πήραν 3μηνη αναστολή και είναι πληρωτέες στις 30/06. Στο σκέλος 

του κλάδου υγείας έχει παρατηρηθεί μείωση των δαπανών υγείας λόγω της αποφυγής επίσκεψης ιατρών, 

διαγνωστικών κέντρων και νοσοκομείων από τους πολίτες. 

Στην παρούσα χρονική στιγμή η επίδραση του COVID - 19 στα οικονομικά μεγέθη του Οργανισμού, δεν είναι 

εφικτό να ποσοτικοποιηθεί δεδομένου ότι πανδημία είναι σε εξέλιξη και υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς 

τη διάρκεια και έκταση της και κατά συνέπεια τον αντίκτυπο της στην παγκόσμια οικονομία.  

Η πανδημία και οι επιπτώσεις της αποτελούν μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία ισολογισμού της 31ης 

Δεκεμβρίου 2019.  

Η Διοίκηση του Οργανισμού παρακολουθεί τις εξελίξεις, αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει σε όλες τις 

ενέργειες που κρίνονται αναγκαίες τόσο για την προστασία των εργαζομένων του όσο και για τη διασφάλιση της 
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λειτουργικής συνέχειας του Οργανισμού. 

 

Εκτός από τα ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τα 

οποία θα έπρεπε ή να γνωστοποιηθούν ή να ληφθούν υπ’οψιν κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 Αθήνα, 30/04/2020 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  Ο Ταμίας του Δ.Σ.  Ο Γενικός Διευθυντής  

 

 

 

    

Σταύρος Καπάκος  Βαγγέλης Τάτσης  Μανόλης Κουταλάς 

 

 

Η Διευθύντρια 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ο Τομεάρχης Διοικητικού – 

Λειτουργίας Υπηρεσιών και 

Οικονομικών 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 

 

  

Φωτεινή Περδίκη 
Δημήτριος Τόλης 

Πολύκαρπος Λώλος 

 


