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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 27ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(01/01/2016 έως 31/12/2016) 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας μας, παραθέτουμε για την 27η 
οικονομική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016) σειρά οικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, τον Ισολογισμό 
αυτής, που συνοδεύεται από το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς και τον Πίνακα Διάθεσης 
των Αποτελεσμάτων. Κατόπιν της μελέτης και ανάλυσής τους, εναπόκειται σε σας να εγκρίνετε ή να 
τροποποιήσετε. 
 
Η Εταιρεία συντάσσει και παρουσιάζει της ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014. Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
προηγούμενης περιόδου 2014 αναπροσαρμόστηκαν ώστε να καταστούν συγκρίσιμα. Ο ακόλουθος πίνακας 
παρουσιάζει την επίδραση των εγγραφών προσαρμογής επί των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 
31/12/2013 (01/01/2014) και την 31/12/2014 οι οποίες εφαρμόστηκαν επί των δημοσιευμένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
Συμφωνία καθαρής θέσεως κατά την πρώτη εφαρμογή 31/12/2014 31/12/2013 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ε.Γ.Λ.Σ 

Απομείωση αξίας λοιπών συμμετοχικών τίτλων  

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  

369.210,23 

 -16.403,94 

349.970,51 

-16.403,94 

352.806,29 333.566,57 

 
Στη εικοστή έβδομη Εταιρική χρήση, η οποία έληξε την 31/12/2016, καταγράφεται θετικό αποτέλεσμα ενώ τα 
οικονομικά μεγέθη της χρήσης παρουσιάζονται αναλυτικά στην κατάσταση Λογαριασμού Γενικής 
Εκμετάλλευσης.  
 
Εν γένει οι δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις της Εταιρείας αφορούν δράσεις παροχής υποστήριξης προς το 
Πανεπιστήμιο με εξειδίκευση της διάθεσης του οικονομικού αποτελέσματος κάθε δραστηριότητας, όπως 
ορίστηκαν από τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα με τις αποφάσεις της 
Συγκλήτου 06/27.01.11 & 16/05.07.2012 και την 07/17.03.11 αποφασίστηκε η διάθεση του οικονομικού 
αποτελέσματος που προκύπτει από τη θερινή αξιοποίηση του Φοιτητικού Συγκροτήματος Χίου και Σάμου αλλά 
και των εσόδων από τα κυλικεία αντίστοιχα, στην Εταιρεία. Με απόφαση Συγκλήτου 20/08.12.2016 
αποφασίστηκε η αξιοποίηση, διαχείριση και διάθεση των οικονομικών αποτελεσμάτων για τις εστίες, τα 
πλυντήρια και τα στεγνωτήρια των Φοιτητικών Κατοικιών Μυτιλήνης. Όσον αφορά δε τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες με δεδομένη τη φύση τους τα έσοδα είναι περιορισμένα λόγω του μικρού εύρους τους.  
 
Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 
 
Το έργο της Εταιρείας επικεντρώθηκε στις ακόλουθες δράσεις:  

 
 Ειδικές εκμεταλλεύσεις όπως:  

o κυλικείων στις πανεπιστημιακές μονάδες Λέσβου και Ρόδου, 
o κτιριακού συγκροτήματος Φοιτητικών Κατοικιών στην πανεπιστημιακή μονάδα Χίου και 

Σάμου 
o λειτουργία αυτόματων πωλητών ροφημάτων και σνακ σε κτίρια της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Σάμου  
o λειτουργία αυτόματων πωλητών ροφημάτων και σνακ σε κτίρια της Πανεπιστημιακής 

Μονάδας Χίου 
 Διαχείριση του Ξενώνα της Καρραδείου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Χίου  
 Οικονομική διαχείριση της έκδοσης του περιοδικού ΜΑΑ  
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 Διαχείριση Υποτροφιών (Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. Α.Ε. και Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος») 
 Διαχείριση Δωρεάς Χατζηεμμανουήλ 
 Διαδικασία Εκκαθάρισης της εταιρείας INSTAL AE 
 

 
Ακολουθεί ανάλυση των πεπραγμένων της χρήσεως 2016 και παρέχονται για ενημέρωσή σας 
απαραίτητες διευκρινίσεις για τα κονδύλια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της Χρήσης. 
 
Στον ισολογισμό παρουσιάζονται οι παρακάτω λογαριασμοί: 

 
 

 α. Στο σκέλος του Ενεργητικού: 
 

Ι.   Κτίρια και τεχνικά έργα Υπολ. 31.12.2016  0,01 € 
 

ΙΙ.  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  Υπολ. 31.12.2016 3.057,17€ 
 

ΙΙΙ.  Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως  Υπολ. 31.12.2016 0,20 € 
 

  
ΙV.  Συμμετοχές  
 

INSTAL AE: 0 
ΕΛΕΑ ΑΕ: 0 
ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ   0 
ΣΥΝΕΒΑ: 0 
ΕΤ. ΑΝΑΠΤ.& ΠΡΟΒ.ΕΝΑΛΛ. ΤΟΥΡ. 0 
Σύνολο: 0 

 
 V. Εμπορικές απαιτήσεις 
 

Επικοινωνία Λέσβου ΑΕ 1,644,05€ 
AEGEE Πειραιάς 1,04€ 
Καφαλούκος Δημήτρης 12.959,42€ 
ΒΕΝΚΟ- Κ. Βογιατζής & Σια Ο.Ε 3,666,72€ 
Χατζησταματίου Κυριακή     (1,36)€ 
Βούλγαρη Βάσω   120,00€ 
Ενοίκια Καραδείου 11.094.22 
Φ.Κ.Χ (0,10)€ 
Σύνολο: 29.483,99 

 
 VI. Εμπορεύματα 
 

Μπλούζες μακό (147 τεμ.) 963,36€ 
Κούπες (443 τεμ.) 1.616,95€ 
Σύνολο: 2.580.31€ 

 
 VΙΙ. Η ανάλυση των διαθεσίμων, έχει ως εξής: 
 

Μετρητά στο ταμείο: 103,14€ 
ALPHA ΒΑΝΚ  0131 5.527,49€ 
ALPHA ΒΑΝΚ  078 2,43€ 
ALPHA ΒΑΝΚ 0107 0,02€ 
ALPHA ΒΑΝΚ 0158 17.221,04€ 
ALPHA ΒΑΝΚ  0166 48.541,71€ 
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ALPHA BANK 200    5.469.,47€ 
ALPHA BANK καταθέσεις προθεσμίας 350.000,00€ 
Σύνολο: 426.865,31€ 

 
 VΙI. Χρεώστες διάφοροι  

Χρεώστες διάφοροι 515,05€ 
Σύνολο: 515,05€ 

 
 VIII. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού  
 

α. Έξοδα επόμενων χρήσεων € 
β. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα € 
Σύνολο: € 

 
β. Στο Σκέλος του Παθητικού:  
  

Ι. Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο στο ύψος των 58.694,06€ 
Τακτικό αποθεματικό: 10.527,47€ 
Διάφορα ειδικά αποθεματικά: 405.937,49€ 
Αποτελέσματα εις νέο -91.911,99€ 
Σύνολο καθαρής θέσης  383.247,03€ 

 
 Οι υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 
Υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

α. Ρ. και Γ. Σεντούκα ΕΠΕ 2.415,00€ 
β. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ   37,73€ 
γ. Αστικό ΚΤΕΛ Χίου 715,63€ 

 
Φόροι Τέλη Αμοιβών Τρίτων 2.681,48€ 
Λοιποί Φόροι Τέλη 1.770,40€ 
Εκκαθάριση φορ/κής δήλωσης 5.667,49€ 

 
 

Πιστωτές διάφοροι  69.044,85€ 

Έσοδα επόμενων χρήσεων € 

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων  82.332,58€ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (Από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016) 

             

  Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2016  
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 

2015 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ             

   Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)     84.499,60      79.969,95 

   Μείον: Κόστος Πωλήσεων     -35.896,94      -55.849,72 

   Μικτά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως     48.602,66      24.120,23 

  Λοιπά συνήθη έσοδα      12.378,37      13.300,00 

  Σύνολο     60.981,03      37.420,23 

             

   Έξοδα Διοίκησης      -29.112,73      -26.701,00 

   Λοιπά έξοδα και ζημιές        -15.979.20      -522,97 

   Λοιπά έσοδα και κέρδη           326,28      268,11 

   Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων      16.215,38      10.464,37 

             

   Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα      2.352,52      4.049,66 

   Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έσοδα        -77,95      0,00 

   Αποτέλεσμα προ φόρων      18.489.95      14.514,03 

            

   Φόροι εισοδήματος      -11.958,41      -6.372,32 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους        6.531.54      8.141,71 
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Στη χρήση 2016 στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας υλοποιήθηκαν οι κάτωθι δραστηριότητες: 
 
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ 
 
Σε ότι αφορά στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Εταιρεία, οι 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ιδρύματος αξιοποιούνται για εκπαιδευτική ή διοικητική χρήση, πρακτικά, στο 
100% της δυναμικότητάς τους.  
 
Στην Εταιρεία έχουν διατεθεί προς αξιοποίηση τα συγκροτήματα των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου και Σάμου 
κατά τους θερινούς μήνες του έτους καθώς και οι χώροι των κυλικείων στις Πανεπιστημιακές Μονάδες 
Μυτιλήνης, Ρόδου και Σάμου προς εκμίσθωση. Λόγω των δυσκολιών αποχώρησης και παράδοσης των 
δωματίων από τους φοιτητές, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγήθηκε μια σειρά μέτρων στη Σύγκλητο του 
Ιδρύματος 16/05.07.2012, όπου και αποφασίστηκε ότι όσοι από τους φοιτητές δεν συμμορφώνονται με τον 
ισχύοντα Γενικό Κανονισμό των Φοιτητικών Κατοικιών, α)θα χρεώνονται με το ποσό των 45€ ανά μήνα (συν 
ΦΠΑ) κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο- Αύγουστο εκάστου έτους και λαμβανομένου υπόψη του ακαδημαϊκού 
προγράμματος. Η τιμή χρέωσης του δωματίου μπορεί να αλλάζει μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας, β) να στερούνται του δικαιώματος επανεξέτασης του αιτήματός τους για στέγαση 
στις Φοιτητικές Κατοικίες κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω 
αναφερόμενου ποσού, ώστε κατά το τρέχον έτος να αυξηθεί ο αριθμός των διατιθέμενων προς αξιοποίηση 
δωματίων.  
 
Αναλυτικά υλοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες: 
 
1.1. Ενοικίαση Κυλικείων 
 
Η κατάσταση ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα εντός του 2016 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Ρόδου  
  Εκμισθώνεται κυλικείο στο κτίριο Κλεόβουλος με έναρξη ισχύος της σύμβασης την 14/03/2014 για τρία έτη 

και δυνατότητα παράτασης ένα συν ένα έτος. 
 
Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Λέσβου  
 Μέσα στο έτος προκηρύχτηκε Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός και υπογράφτηκε σύμβαση την 

01.07.2016 και λήξη την 08/05/2019. 
 

Στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου  
 Μέσα στο έτος δεν προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός. Σημειώνεται δε ότι εντός τους έτους 2013 προκηρύχθηκε 

τρεις φορές ο εν λόγω διαγωνισμός και δεν υπήρξε ανάδοχος. 
 

1.2. Κτιριακό Συγκρότημα Φοιτητικών Κατοικιών Χίου & Σάμου (θερινή αξιοποίηση) 
 
Κατά το έτος 2016 η διαχείριση της θερινής αξιοποίησης των φοιτητικών κατοικιών έγινε από το προσωπικό της 
Εταιρείας και εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά αυτόν τον τρόπο, η διαχείριση και το κόστος διαχείρισης 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις. Η εμπειρία κρίνεται θετική εφαρμόζεται κατά τα τελευταία χρόνια και για το 
λόγο αυτό, η ίδια λειτουργία προβλέπεται για το 2017.  
 
Φοιτητικές Κατοικίες Χίου   
Στην Εταιρεία διατέθηκαν για αξιοποίηση από το σύνολο των 179 δωματίων του συγκροτήματος, 50 δωμάτια 
(euroclassica, θερινά σχολεία, κλπ) κατά το διάστημα από 01/07/16 έως 31/08/15. Προέκυψαν έσοδα από τους 
ήδη διαμένοντες φοιτητές/τριες (118 άτομα εκ των οποίων δεν κατέβαλαν αντίτιμο οι 11) κατ΄ εφαρμογή της 
απόφασης Συγκλήτου 16/05.07.2012.  
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Φοιτητικές Κατοικίες Σάμου 
Στην Εταιρεία διατέθηκαν από το σύνολο των 148 δωματίων του Κτιριακού Συγκροτήματος 40 δωμάτια. Τα 
έσοδα όμως προέρχονται από τους διαμένοντες φοιτητές/τριες (109 άτομα εκ των οποίων δεν κατέβαλαν 
αντίτιμο οι 5) κατ΄ εφαρμογή της απόφασης Συγκλήτου 16/05.07.2012. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΚΧ & ΦΚΣ 2016 
 
Σύνολα θερινής δραστηριότητας (διαμένοντες φοιτητές & δράσεις) ΦΚΧ & ΦΚΣ 
 

ΕΣΟΔΑ 25.069,21€ 

ΕΞΟΔΑ 1.519,54€ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (ΚΕΡΔΟΣ) 23.549,67€ 

 
 

Αναλυτικά η εικόνα της διαχείρισης των εσόδων που προκύπτουν από την διαχείριση των πλυντηρίων του 
συγκροτήματος των Φοιτητικών Κατοικιών Χίου καθώς και του Ξενώνα της Καρραδείου αποτυπώνεται ως εξής: 
 
Α) Πλυντήρια - Φοιτητικές Κατοικίες Χίου 
 
Έσοδα: 
Έσοδα από πλυντήρια 2016:                 1.466,43€ 
Σύνολο:                                                  1.466,43€ 
  
Έξοδα: 
Διάφορα:                                               268,41€ 
Σύνολο:                                                 268,41€  
             
Αποτέλεσμα:                                        1.198,29€ 
 
Β) Ξενώνας Καρραδείου  
 
Έσοδα: 
Ενοίκια:                                                4.488,48€ 
 
Έξοδα: 
Καθαρισμός – καθαριστικά- 
αναλώσιμα:                                          4.971,30€ 
 
Αποτέλεσμα                                        -482,82€ 
 
Σημειώνεται ότι από τη διαχείριση του Ξενώνα της Καρραδείου την 31/12/16 υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο 
ενοικίων ύψους 13.011,72€ 
 
1.3. Αυτόματοι Πωλητές Ροφημάτων και Σνακ 
 
Κατά το τρέχον έτος λειτούργησαν στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Σάμου δύο αυτόματοι πωλητές. Τα έσοδα 
από τη λειτουργία αυτών των μηχανημάτων είναι ιδιαιτέρως μικρά, παρόλα αυτά, χωρίς να συνδέονται με τα 
διαχειριστικά έξοδα, αποφέρουν ένα μικρό κέρδος στην Εταιρεία και παρέχουν υπηρεσίες στην 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Πρόσθετα μέσα στο έτος τοποθετήθηκαν αυτόματοι πωλητές στην Πανεπιστημιακή 
Μονάδα Χίου, οι οποίο δεν έχουν φέρει ακόμα έσοδα.  
 
1.4. Συμμετοχή σε άλλους φορείς – Εταιρείες 
 
Όσον αφορά την αξιοποίηση άυλων αγαθών και τεχνογνωσίας, η Εταιρεία συμμετείχε ενεργά με εκπροσώπους 
της στα Εταιρικά σχήματα που κατά το παρελθόν είχε  δημιουργήσει με τοπικούς φορείς.  
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Η Εταιρεία IN.S.T.A.L Α.Ε, Ινστιτούτο Ναυτιλιακών, Συγκοινωνιακών και Μεταφορικών Εφαρμογών Κ. Μ.ΛΩ 
Α.Ε, (πρώην ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.) στης οποίας το Μετοχικό Κεφάλαιο η Εταιρεία Α.Δ.Π.Π.Α. Α.Ε. συμμετέχει με 
53,33%, έχει τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης (με απόφαση της Γ.Σ. στις 5 Δεκεμβρίου 2011). Μέσα στο έτος ως 
εκκαθαριστές ορίστηκαν η κα Τσιρίμπα και ο κ. Παπαθεοδώρου. Η διαδικασία εκκαθάρισης δεν έχει 
ολοκληρωθεί ακόμα. Παρά τις προσπάθειές του Δ.Σ της Εταιρείας για την ολοκλήρωση  της εκκαθάρισής της 
IN.S.T.A.L Α.Ε μέσα στο 2016 αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω της ολιγωρίας του Λογιστικού γραφείου που είχε 
αναλάβει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες και για το λόγο αυτό αναζητήθηκε και ορίστηκε νέος 
λογιστής. 
 
Λοιπές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. ΑΕ είναι:  

 
 Η μη κερδοσκοπική «Εταιρεία Ανάπτυξης και Προβολής Εναλλακτικού Τουρισμού Νομού Λέσβου» - 

GoLesvos στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με το ποσό των 1.000€ για το σχηματισμό του αρχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας.  
 

 Η αναπτυξιακή εταιρεία «Συνεταιριστική Επενδυτική Βορείου Αιγαίου Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία 
συμμετέχει με μία μετοχή, ύψους 900€. 
 

 Η αστική εταιρεία «Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης» στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ένα 
εταιρικό μερίδιο, ύψους 57,28 €. 
 

 Η αναπτυξιακή εταιρεία «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Σάμου Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει 
με 120 μετοχές, συνολικής αξίας ύψους 0,00 € και η οποία συγχωνεύτηκε με το Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου ΑΕ. 

 
 Η αναπτυξιακή εταιρεία «Τοπικής Ανάπτυξης Χίου Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο της με 10%. Κατά το 2011 έγινε μεταφορά όλων των μετοχών της Εταιρείας, χωρίς 
έξοδα δεδομένου ότι είναι ζημιογόνος, στην ΤΕΔΚ Ν. Χίου που κατέχει το 65%. Η ΤΕΔΚ έκανε 
αποδεκτή την πρόταση αυτή. Στην συνεδρίαση του ΔΣ19/01.02.2013 αποφασίστηκε η αποχώρηση 
της Εταιρείας από τη συμμετοχή της στην Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρείας ΟΤΑ και την παραχώρηση 
των μετοχών στην Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. έναντι του συμβολικού τιμήματος των 100,00€. Οι διαδικασίες που 
θα πρέπει να ακολουθηθούν είναι να συνταχθεί συμφωνητικό παραχώρησης μεταξύ της Εταιρείας και 
της Ε.Τ.Α.Χ. Α.Α.Ε. και στη συνέχεια να δηλωθεί η μεταβίβαση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Να σημειωθεί ότι 
θα εγγραφεί όλο το ποσό της συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο της ΕΤΑΧ ως ζημία στην 
Εταιρεία. Τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν από την Εταιρεία αλλά δεν υπάρχει απάντηση από την 
ΕΤΑΧ έως την ημέρα σύνταξης της έκθεσης.   

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 δημιούργησε πρόβλεψη για απομείωση όλων των 
συμμετοχών της ύψους 16.403,94€.  

 
 
1.5. Δωρεές - Χορηγίες   

 
Η Εταιρεία διαχειρίστηκε τις παρακάτω χορηγίες:  

 
 Για το ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση» του Τμήματος Περιβάλλοντος χορηγία από τον 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», ποσού ύψους 7.000€ 
 Για τη Σ.Θ.Ε. Σάμου τη δωρεά από τον κ. Χατζηεμμανουήλ ποσού ύψους 50.000,00 €. Με απόφαση 

Συγκλήτου (9/07.07.11) το «Βραβείο Διδασκαλίας Σχολής Θετικών Δόθηκε το 2015 και η επόμενη 
προβλέπεται για το 2017. 

 Υποτροφία Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. Α.Ε. ποσού ύψους 800,00€ η οποία δίνεται σε αριστούχο φοιτητή κάθε έτος, 
εκ περιτροπής στις Σχολές του Ιδρύματος. Κατά το έτος 2016 η υποτροφία δόθηκε σε απόφοιτο της 
Σχολής Θετικών Επιστημόνων, Εισαγωγική Κατεύθυνση ΣΑΧΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  
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1.6. Χρήση κτιρίου «Μανιάκειο» στη Σάμο 
 

Η Εταιρεία έχει υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας (2.11.2011) με την μη κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Αρχιπέλαγος, Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου» με σκοπό τη διοργάνωση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνητικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού /επιστημονικού χαρακτήρα και 
δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού/ επιστημονικού τουρισμού. Μέσα στο έτος με απόφαση Συγκλήτου 58 
(επαναληπτική)/ 25.11.2016 αποδόθηκε η χρήση του κτιρίου “Μανιάκειου” στο Δήμο Σάμου.  

 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Το προσωπικό της Εταιρείας περιλαμβάνει στο υποκατάστημα του γραφείου Αθηνών δυο υπάλληλους 
(ΙΔΑΧ)και συγκεκριμένα  

  μια υπάλληλο να υποστηρίζει, εντός του συμβατικού της ωραρίου, την Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. Α.Ε., στο 
υποκατάστημα της Αθήνας. 

 έναν υπάλληλο να υποστηρίζει (ΙΔΑΧ) λογιστικά, εντός του συμβατικού του ωραρίου, την Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. 
Α.Ε. στο υποκατάστημα της Αθήνας.  

(Απόφαση του Πρύτανη 20.11.2014/145 με θέμα «Ορισμός Ομάδων έργου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου») 
 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  
 
Μέσα στο έτος εγκρίθηκε στην Συνεδρίαση 221/14.11.2016 το Στρατηγικό Πλάνο της Εταιρείας για τα έτη 2017-
2020. Συγκεκριμένα το Όραμα της Εταιρείας είναι η διαρκώς αυξανόμενη υποστήριξη των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου μέσα από καινοτόμες δράσεις για την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του πανεπιστημίου, τη δραστηριοποίηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και την προσέλκυση της 
υποστήριξης φορέων και ιδιωτών από το Αιγαίο, την Ελλάδα και το εξωτερικό με ευρύτερο στόχο τη συμβολή 
μας στη ορθή και βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου.  
 
Τα ζητούμενα που προκύπτουν είναι:  

• Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που να αξιοποιούν τα δυνατά μας σημεία και να αυξάνουν σημαντικά 
τα ανταποδοτικά οφέλη για τους φοιτητές και το προσωπικό μας, σε βάθος χρόνου 

• Χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ για τη δημοσιοποίηση των δράσεών 
μας και ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων αλλά και φορέων και ιδιωτών σε Ελλάδα και εξωτερικό  

• Σταδιακή αύξηση και ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, για να υποστηριχθούν 
οι νέες δραστηριότητες, χωρίς μόνιμο προσωπικό (συμβασιούχοι και ΔΣ) 

• Συστηματοποίηση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο, τόσο σε ζητήματα ενημέρωσης της Συγκλήτου 
αλλά και στην κατανομή δραστηριοτήτων, εσόδων και εξόδων 

• Ισορροπία στα όρια της νόμιμης λειτουργίας και της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας για την εκπλήρωση 
της αποστολής μας 

 
Ενώ οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι:  

1. Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (εστίες, κυλικεία, χώροι). 
2. «Υποστηρίζω το Αιγαίο»: Πρόγραμμα υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από φορείς, εταιρείες 

και ιδιώτες, με οικονομικούς και άλλους πόρους (χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα) 
3. «Aegean University Club»: Πρόγραμμα οργάνωσης της πανεπιστημιακής κοινότητας για ανταποδοτικά 

οφέλη από τις επιχειρήσεις στα νησιά και την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και την παροχή νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς φοιτητές και προσωπικό  

4. Αναμνηστικά Πανεπιστημίου Αιγαίου: Πρόγραμμα δημιουργίας και διάθεσης αναμνηστικών με το 
λογότυπο του ΠΑ, προς την πανεπιστημιακή κοινότητα και το ευρύτερο κοινό 

5. «Επιχειρώ στο Αιγαίο»: Ενίσχυση της καινοτομικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα νησιά του 
Αιγαίου, με την αξιοποίηση των εσόδων της εταιρείας αλλά και την προσέλκυση πόρων από φορείς και 
ιδιώτες, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ ΠΑ 
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Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016  
 
Κατά το τρέχον έτος, η Ε.Α.Δ.Π.Π.Α. ΑΕ πραγματοποίησε δαπάνες συνολικού ποσού 82.538,56€ από τις οποίες 
το ποσό των 26.701,00 € αφορούσε σε λειτουργικά της έξοδα. Τα έσοδα της Εταιρείας το 2016 ανήλθαν σε 
97.587,72€,και αναλύονται κατά προέλευση στον παρακάτω πίνακα: 
 

Έσοδα από ενοικίαση κυλικείων  49.787,55€ 

Έσοδα από ενοικίαση φοιτητικών κατοικιών  34.712,05€ 

‘Έσοδα επιχορηγήσεων  12.378,37€ 

Τόκοι   2.352,52€ 

Λοιπά έσοδα      326,28€ 

Σύνολο Εσόδων  99.556,77€ 

 
Ανάλυση των δαπανών αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  32.029,86€ 

Παροχές Τρίτων       250,00€ 

Φόροι τέλη    5.141,82€ 

Διάφορα  έξοδα  26.968,89€ 

Τόκοι & συναφή έξοδα         77,95€ 

Αποσβέσεις       619,10€ 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα       211,71€ 

Σύνολο εξόδων 65.299,33€ 

  

 
 

Μυτιλήνη, 28 Ιουνίου 2017 

 
  Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 
 
  Καθ. Γκρίτζαλης Στέφανος   Χαραλαμπίδης Ιωάννης 
 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Βεβαιώνεται η ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται 

από έντεκα (11) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που 

χορηγήσαμε με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2016. 
 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017 

 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 
Αλέξανδρος Σφυρής Κωνσταντίνος Αν. Ανδρέου 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14861 Αρ Μ ΣΟΕΛ  26881 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International  
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Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  

 
 

 


