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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2016 & ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 
 
Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπέλαγος” έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνεταιρισμού νομότυπα και εντός της καταστατικά προβλεπόμενης ημερομηνίας τα κάτωθι 
έγγραφα: 
1. Απολογισμός έτους 2016 και επισυναπτόμενο πίνακας 
2. Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης 01.01 – 31.12.2016 
3. Προϋπολογισμός έτους 2017 και επισυναπτόμενο πίνακα 

Επίσης, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το Εποπτικό Συμβούλιο ενημερώθηκε διεξοδικά επί των 
παραπάνω εγγράφων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το Εποπτικό Συμβούλιο αφού μελέτησε τα παραπάνω έγγραφα και έπειτα από διεξοδική συζήτηση 
σημειώνει ομόφωνα τα εξής:  
 
Απολογισμός – Ισολογισμός 2016 
Κατά την παρελθούσα χρήση ο Συνεταιρισμός είχε για πρώτη φορά (πρώτο έτος λειτουργίας επί 
της ουσίας) οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα, μόνο όμως στον τομέα της 
καθαριότητας κτιρίων. 
Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το έτος 2016 ήταν εντυπωσιακός για πρώτο έτος 
λειτουργίας, γεγονός που καταγράφεται στα θετικά της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού. 
Το ποσοστό των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που απασχολήθηκαν, έφθασε στο 60% 
στο σύνολο των ατόμων που απασχολήθηκαν, ενώ σημαντικά υψηλό ήταν και το ποσοστό 
μεταναστών/στριών (48,5%) στο σύνολο των απασχολουμένων. 
Τα οικονομικά μεγέθη της κλειόμενης χρήσης ελέγχθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο και 
κρίθηκαν σύννομα και τυπικά.  
Αναλυτικότερα: 
 Τα έσοδα της χρήσης είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για πρώτο έτος λειτουργίας. Θα πρέπει ωστόσο 

να μεριμνήσει το Δ.Σ. να εισπράττονται  από τους «πελάτες» συντομότερα, αφού 
καταγράφηκαν σχετικές καθυστερήσεις. 

 Το κόστος απασχόλησης προσωπικού φθάνει στο 86,6% του συνόλου των δαπανών του έτους. 
Ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που από τη μια καταδεικνύει το ρόλο μια κοινωνικής συνεταιριστικής 
επιχείρησης κι από τον άλλη, όμως, εγκυμονεί κινδύνους βιωσιμότητας, που πρέπει να τύχουν 
προσοχής. 

 Οι υπόλοιπες δαπάνες της κλειόμενης χρήσης είναι χαμηλές, στοιχείο ενθαρρυντικό για την 
μελλοντική πορεία του Συνεταιρισμού. Εδώ όμως θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός πως 
μεγάλο ποσοστό δαπανών καλύπτεται από φορέα – μέλος του Συνεταιρισμού. Στοιχείο που θα 
μπορούσε να επεκταθεί και στους υπόλοιπους φορείς – μέλη του Συνεταιρισμού ή και σε 
άλλους φορείς (αύξηση πόρων από χορηγίες, δωρεές) 

 Εκτιμούνται ως θετικά στοιχεία τα ακόλουθα: 
 το κέρδος της χρήσης, που αν και χαμηλό, υπερκάλυψε τη ζημία της προηγούμενης 

χρήσης. 
 η καταβολής πρίμ παραγωγικότητας στους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού. 



 η αγορά μεγάλου αριθμού προαιρετικών μερίδων από φορέα-μέλος του Συνεταιρισμού, 
που θα πρέπει να υιοθετηθεί και από άλλα μέλη, ως μέσο αύξησης των διαθεσίμων πόρων 
του Συνεταιρισμού. 

 η θετική διαφορά μεταξύ “απαιτήσεων” και “υποχρεώσεων” στις 31.12.2016, στοιχείο που 
προσαυξάνει μακροπρόθεσμα την κεφαλαιακή βάση του Συνεταιρισμού. 

 η (για πρώτη φορά) χρηματοδότηση των ΚοιΣΠΕ γενικότερα και του “Αρχιπελάγους” 
ειδικότερα από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. 

Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων ήταν διαφανής, τυπική και χωρίς προβλήματα. 
Δεν βρέθηκαν στοιχεία παράτυπης ή έστω μη κανονικής διοικητικής και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 
Εν κατακλείδι, 
η επιχειρηματική, διοικητική, οικονομική και λογιστική δραστηριότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου για το έτος που παρήλθε κρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο τυπική, σύννομη, 
διαφανής και αποδοτική. Η δε διαχείριση χρηστή. 
Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης του 
Απολογισμού και του Ισολογισμού 2016.. 
 
Προϋπολογισμός 2017 
Ο προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμός για τη χρήση 2017 ελέγχθηκε από 
το Εποπτικό Συμβούλιο και βρέθηκε τυπικός, αναλυτικός και ρεαλιστικός. 
Η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της καθαριότητας, των εσόδων από 
αυτή και της απασχόλησης μέσω αυτής αξιολογούνται ως ρεαλιστικά εκτιμημένα στοιχεία.  
Οι υπόλοιπες προτεινόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και το οικονομικό εύρος αυτών θα 
επηρεαστούν, εν πολλοίς, από μη σταθμισμένους παράγοντες, όπως ο χρόνος και η έκταση των 
επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν, η εξασφάλιση της 
αναγκαίας οικονομικής ρευστότητας του Συνεταιρισμού, η περιρρέουσα οικονομική κατάσταση και 
οι ευκαιρίες συνεργασιών που τυχόν θα παρουσιασθούν. 
Το Εποπτικό Συμβούλιο θεωρεί κομβικό σημείο του Προϋπολογισμού την αξιοποίηση των πόρων 
της επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας για την επένδυση στη δραστηριότητα Food Lab Pop Up 
Restaurant με την προϋπόθεση εξασφάλισης όλων των αναγκαίων πόρων για την επένδυση. Σε 
διαφορετική περίπτωση (μη επάρκεια πόρων) εκτιμάται ως ρεαλιστική η πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου για αξιοποίηση των πόρων της επιχορήγησης σε άλλη κατεύθυνση, για την οποία 
επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι.  
Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο Προϋπολογισμός 2017 αξιολογείται ως ικανό και  αναγκαίο εργαλείο 
για την επιδιωκόμενη επιχειρηματική ευελιξία του ΚοιΣΠΕ.  
Το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την αποδοχή του από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. 
Τέλος, το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2016 έως 
31.12.2016. 
 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο 
 
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
 
 
 
Γκιωνάκης Νίκος   Λεωνίδη Εύα  Ασημακοπούλου Μαριάννα 


