
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοι-
χεία 2/30886/ΔΛΓΚ/30.07.2020 (Β’ 3136) υπουργι-
κής απόφασης.

2 Αποδοχή της πρότασης της ανώνυμης εταιρείας 
με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣ-
ΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» για δωρεά παροχής υπη-
ρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας - Κέντρο Επεξεργασίας, 
Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού Πολλα-
πλασιαστικού Υλικού της Διεύθυνσης Δασικών 
Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος), αποτιμώμε-
νης μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων 
διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών (116.221,48€).

3 Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας με την επω-
νυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και 
το διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», για δωρεά προς την Ανεξάρτητη 
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Τε-
λωνείων και ΕΦΚ), φορητού εξοπλισμού, συνολι-
κής αξίας ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών 
(91.557,88 €).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2/182434/ΔΛΓΚ (1)
Τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοι-

χεία 2/30886/ΔΛΓΚ/30.07.2020 (Β’ 3136) υπουρ-

γικής απόφασης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-

νομικής διαχείρισης και εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό, 
κ.λπ.» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 

του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδο-
τήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες 
διατάξεις» (Α’  128).

β) Του π.δ. 54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και 
του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού 
Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 37 του ν. 4701/2020 «Πλαίσιο 
χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρημα-
τοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 128).

γ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

ε) Tου π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

στ) Της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυ-
βέρνησης του Γενικού Λογιστιρίου του Κράτους για τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 2/30886/ΔΛΓΚ/30.07.2020 
(Β’ 3136) υπουργικής απόφασης.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1, οι περ. β’ και γ’ της παρ. 4 και οι παρ. 9 και 10 
του παραρτήματος της υπό στοιχεία 2/30886/ΔΛΓΚ/2020 
(Β’ 3136) υπουργικής απόφασης «Λογιστική Πολιτική για 
την Πρώτη Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενι-
κής Κυβέρνησης», αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η παρούσα Λογιστική Πολιτική εκδίδεται σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, και την 
παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018, με αντικείμενο 
την κατάρτιση και παρουσίαση των πρώτων Χρηματο-
οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το λογιστικό 
πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης του π.δ. 54/2018 κατά 
τη διάρκεια της μεταβατικής, για την εφαρμογή του, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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περιόδου. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν κυρίως 
τη μεταβατική περίοδο. Ισχύουν όμως και πέραν της 
μεταβατικής περιόδου για τις περιπτώσεις χρηματοοι-
κονομικών γεγονότων και στοιχείων, η απεικόνιση των 
οποίων δεν ρυθμίζεται από σχετική Λογιστική Πολιτική.»

«4. β) Διάρκεια υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής ή χρό-
νου διακανονισμού περιουσιακού στοιχείου

Σε περίπτωση που περιουσιακά στοιχεία δεν έχουν 
ήδη αναγνωριστεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστά-
σεις της οντότητας αναφοράς, δίνεται προτεραιότητα σε 
αυτά με σημαντικό εναπομένοντα χρόνο ωφέλιμης ζωής 
ή διακανονισμού. Η οντότητα αναφοράς δεν υποχρεού-
ται να αναγνωρίσει περιουσιακά στοιχεία που η υπολει-
πόμενη ωφέλιμη ζωή τους δεν αναμένεται να υπερβεί 
την 31.12.2024 ή που αναμένεται να έχουν διακανονισθεί 
έως και την 31.12.2024.

γ) Αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη ή τον έλεγχο πε-
ριουσιακού στοιχείου

Είναι πιθανό να προκύψει αβεβαιότητα ως προς την 
ύπαρξη (π.χ. άυλα πάγια) ή τον έλεγχο (η ουσία υπερι-
σχύει του τύπου - substance over form) περιουσιακών 
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή η οντότητα αναφοράς 
δεν αναγνωρίζει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, κα-
λείται όμως να επιλύσει τα ζητήματα που τα αφορούν 
προ της 01.01.2025.»

«9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και 
κατά τη μετάβαση, από λογιστικές πολιτικές που προ-
βλέπονταν από προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, στην 
παρούσα Λογιστική Πολιτική ή σε Λογιστική Πολιτική 
που εμπεριέχεται στο π.δ. 54/2018 ή εκδίδεται σύμφω-
να με την παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 και 
την παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 54/2018, η οντότητα 
εφαρμόζει τη νέα Λογιστική Πολιτική στα στοιχεία που 
είναι εφικτή η εφαρμογή της, με σκοπό, σταδιακά και 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την εφαρμογή 
της σε όλα τα στοιχεία που αυτή αφορά.

Οι διατάξεις του π.δ. 54/2018 για τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης, 
η εφαρμογή των οποίων αρχικά εξαιρείται, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του π.δ. 54/2018, θα πρέπει να εφαρμο-
σθούν πλήρως την 1.1.2025.»

«10. Προκειμένου η πλήρης εφαρμογή να είναι εφικτή 
την 1.1.2025, θα πρέπει η Κεντρική Διοίκηση:

- να έχει ήδη απογράψει το σύνολο των υφιστάμενων, 
κατά την ημερομηνία αυτή, περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων και

- να έχει δημιουργήσει και να τηρεί τα λογιστικά μη-
τρώα και αρχεία που απαιτούνται για την αναγνώριση 
και επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υπο-
χρεώσεων, το αργότερο με τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου.»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

(2)
 Αποδοχή της πρότασης της ανώνυμης εταιρεί-

ας με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥ-

ΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» για δωρεά παροχής 

υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κέντρο Επεξερ-

γασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Διεύθυνσης Δα-

σικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυν-

σης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος), αποτι-

μώμενης μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαέξι 

χιλιάδων διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και σαρά-

ντα οκτώ λεπτών (116.221,48€).   

 Με την υπό στοιχεία 172507ΕΞ2022/24-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 3 και 3Α του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και το 
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή 
η πρόταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
για δωρεά παροχής υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημό-
σιο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας- Κέντρο 
Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης του Δασικού 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Διεύθυνσης Δασικών 
Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος), αποτιμώμενης μέχρι του 
ποσού των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι 
ενός ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (116.221,48€), προς 
ενίσχυση του στόχου της παραγωγής πιστοποιημένων 
δασικών σπόρων, που διατίθενται για την ανάπτυξη ποι-
οτικών φυταρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο 
Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης. Η υλοποίηση της δωρεάς 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3Α του 
ν. 4182/2013 (Α’ 185). 

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσίων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   

Ι

(3)
 Αποδοχή της πρότασης της εταιρείας με την επω-

νυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» και 

το διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-

ΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.», για δωρεά προς την Ανεξάρτη-

τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση 

Τελωνείων και ΕΦΚ), φορητού εξοπλισμού, συ-

νολικής αξίας ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακο-

σίων πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λε-

πτών (91.557,88 €).

Με την υπό στοιχεία 172498ΕΞ2022/24-11-2022 
απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με το 
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άρθρο 3 του ν. 4182/2013 (Α’ 185) και το άρθρο 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), γίνεται αποδεκτή η πρόταση της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ» 
και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Β.Ε.Σ.», για δωρεά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ), 
φορητού εξοπλισμού, συνολικής αξίας ενενήντα μίας 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
οκτώ λεπτών (91.557,88 €), και ειδικότερα:

Είδος Ποσότητα Καθαρή 
αξία (€) ΦΠΑ (€) Συνολική 

αξία (€)

Electronic smart nose-gas chromatography (αέριος 
χρωματογράφος) για την ανίχνευση πτητικών αερίων σε 
φορτία

1 59.748,00 14.339,52 74.087,52

Σύστημα Εξαγωγής 1 13.677,00 3.282,48 16.959,48

Πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων από κινητές συσκευές 
CELLEBRITE UFED Touch (απαρτίζεται από τα επιμέρους 
συστήματα IBMI2 Analyst και IBM I2 Base

GPS Tracker Coban TK 102C 10 360,00 86,40 446,40

Μπαταρίες Panasonic NCR18650Β 3 7,3400 ΜaHLi- on με 
λαμάκια (για την τοποθέτησή τους στα GPS) 10 52,00 12,48 64,48

ΣΥΝΟΛΟ 73.837,00 17.720,88 91.557,88

 Ο Προϊστάμενος της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας 
και Κοινωφελών Περιουσιών 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ   
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*02060612811220004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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