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ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΚΘΕΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2017 & ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2018 
 
 
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 2017 και επισυναπτόμενο πίνακας 
2. Ισολογισμός και Αποτελέσματα χρήσης 01.01 – 31.12.2017 
3. Προϋπολογισμός έτους 2018 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 2017 
 
Κατά την παρελθούσα χρήση ο Συνεταιρισμός είχε έντονη αναπτυξιακή οικονομική και 
επιχειρηματική δραστηριότητα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κυρίως στον τομέα της 
καθαριότητας κτιρίων, ενώ επιχειρήθηκε και πιλοτική ανάπτυξη της δραστηριότητας εμπορίας 
μεταχειρισμένων ειδών (second hand) στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. 
Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το έτος 2017 ήταν εντυπωσιακός για δεύτερο συνεχόμενο 
έτος λειτουργίας, γεγονός που καταγράφεται στα θετικά της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού. 
Το ποσοστό των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα που απασχολήθηκαν, έφθασε στο 34,5% 
στο σύνολο των ατόμων που απασχολήθηκαν, ενώ σημαντικά υψηλό ήταν και το ποσοστό 
μεταναστών/στριών (36,4%) στο σύνολο των απασχολουμένων. 
Ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο για την μελλοντική πορεία του Συνεταιρισμού κρίνεται η ελλιπής 
υποστήριξη των απασχολουμένων στον Συνεταιρισμό, παρ’ ότι καταβλήθηκαν φιλότιμες 
προσπάθειες από τρεις (3) εθελόντριες. Το Εποπτικό Συμβούλιο εφιστά την προσοχή στα στελέχη 
του Συνεταιρισμού για το συγκεκριμένο ζήτημα και εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του στα μέτρα 
που έχει σχεδιάσει το Διοικητικό Συμβούλιο για την αποτελεσματική οργάνωση του Τμήματος 
Φροντίδας των εργαζομένων. 
Τα οικονομικά μεγέθη της κλειόμενης χρήσης ελέγχθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο και 
κρίθηκαν σύννομα και τυπικά.  
 
Αναλυτικότερα: 
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 Τα έσοδα της χρήσης είναι σημαντικά, ιδιαίτερα για δεύτερο έτος λειτουργίας. Θα πρέπει 
ωστόσο να μεριμνήσει το Δ.Σ. να εισπράττονται  από τους «πελάτες» συντομότερα, αφού 
καταγράφηκαν σχετικές καθυστερήσεις στις εισπράξεις δεδουλευμένων υπηρεσιών. 

 Το κόστος απασχόλησης και δαπανών προσωπικού φθάνει στο 81,9% 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 σχετικά 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.  

 
Εκτιμούνται ως θετικά στοιχεία τα ακόλουθα: 

 το κέρδος της χρήσης, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. 
 η καταβολής πρίμ παραγωγικότητας στους εργαζόμενους του Συνεταιρισμού. 
 η θετική διαφορά μεταξύ “απαιτήσεων” και “υποχρεώσεων” στις 31.12.2017, στοιχείο που 

προσαυξάνει μακροπρόθεσμα την κεφαλαιακή βάση του Συνεταιρισμού. 
 η για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρηματοδότηση του ΚοιΣΠΕ “Αρχιπελάγους” από τον 

Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, με ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό (203.480€). 
 
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 2017. 
 
 
Προϋπολογισμός 2018 
 
Ο προτεινόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο Προϋπολογισμός για τη χρήση 2018 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 (εστίαση και εμπορία 
μεταχειρισμένων ειδών) και το οικονομικό εύρος αυτών θα επηρεαστούν, εν πολλοίς, από μη 
σταθμισμένους παράγοντες, όπως ο χρόνος εύρεσης των κατάλληλων κτιρίων, η τυχόν 
παραχωρήσεις κτιρίων, η εξεύρεση κατάλληλων στελεχών κ.α. 
Η αξιοποίηση των πόρων από τις χρηματοδοτήσεις του Υπ. Υγείας και -ενδεχομένως- του ΕΣΠΑ (Υπ. 
Εργασίας) θα πρέπει να γίνει με σύνεση και επιχειρησιακά κριτήρια, όπως αυτά που έχει σχεδιάσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο.   
 
Εφιστάται η προσοχή έκταση στην αναγκαιότητα οργάνωσης της φροντίδας και υποστήριξης των 
απασχολουμένων στον Συνεταιρισμό, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, έτσι 
όπως αποτυπώνεται στον Προϋπολογισμό.  
 



Σύμφωνα με τα παραπάνω  ο Προϋπολογισμός 2018 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 01.01.2017 έως 
31.12.2017. 
 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος    Τα μέλη 
Γκιωνάκης Νίκος   Λεωνίδη Εύα   

Ασημακοπούλου Μαριάννα 


