
 

 

 

 

Δελτίο Τύπου Συνεδρίασης 08-02-2017 

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος ΑΚΣΣ ενημερώθηκαν από τους 
Ορκωτούς λογιστές, που επιλέγησαν για τη διενέργεια του ελέγχου των 
οικονομικών διαχειρίσεων των τελευταίων εξίμιση ετών του Ιδρύματος, για τα 
πρώτα αποτελέσματα του ελέγχου, που επισημαίνει ένα μεγάλο αριθμό 
παρατυπιών κατά την οικονομική διαχείριση από προηγούμενες Εκτελεστικές 
Επιτροπές. 

Προκειμένου να συνεχισθεί και ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός, οι ορκωτοί λογιστές 
ζήτησαν από την Εκτελεστική Επιτροπή την έγκριση των Ισολογισμών των ετών 
2010, 2011 και 2015 του Ιδρύματος, οι οποίοι δεν έχουν εγκριθεί από τις 
προηγούμενες Εκτελεστικές Επιτροπές. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος, κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της, 
αποφάσισε να κάνει δεκτό το προαναφερόμενο αίτημα των ορκωτών λογιστών, εφ’ 
όσον τούτο αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του 
διαχειριστικού ελέγχου και να εγκρίνει τους παραπάνω ισολογισμούς αποκλειστικά 
και μόνο για τις ανάγκες του ελέγχου. 

Οίκοθεν νοείται ότι η έγκριση αυτή δεν αποτελεί κατά κανέναν τρόπο έγκριση των 
οικονομικών πράξεων που αποτυπώνονται στους Ισολογισμούς, για τα 
αποτελέσματα των οποίων το Ίδρυμα ΑΚΣΣ επιφυλάσσεται να αναζητήσει τις πάσης 
φύσεως ευθύνες εκείνων που εμπλέκονται στην πρόκληση κάθε είδους ζημίας, που 
προέρχεται από ενέργειες ή παραλείψεις, στο μέτρο που αυτές θα προσδιορισθούν 
από τους ορκωτούς λογιστές του Ιδρύματος. 

Στην ίδια παραπάνω συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΚΣΣ αποφάσισε και 
τα εξής: 

1. Την επέκταση του διαχειριστικού ελέγχου για τις οικονομικές χρήσεις 2000 
έως 2010, δεδομένου  ότι, ύστερα από έγγραφη ενημέρωση του Σώματος 
Ορκωτών Λογιστών που διενεργεί των έλεγχο των μετέπειτα χρήσεων, 
διαπιστώθηκε ανυπαρξία ενυπόγραφου ελέγχου ορκωτών λογιστών για τις 
συγκεκριμένες παραπάνω οικονομικές χρήσεις. 

 

2. Την άμεση δημοσίευση της προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού 
αξιοποίησης του Αρχοντικού Αναργύρου και προς τούτο καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό. 
 



 

 

 

3. Τη σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης ένταξης στα 
προγράμματα LEADER και ΕΣΠΑ , που αφορά την 

 

 Αποκατάσταση των πέντε κτηρίων από εκτεταμένες φθορές 

 Την μεταστέγαση του Λυκείου Σπετσών στο πρώην παράρτημα 

 Την αποκατάσταση του παλαιού Ελαιοτριβείου 

 Την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού και εποπτικού εξοπλισμού του 
Ιδρύματος 

 

Επί πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των ανοικτών διαγωνισμών  για την 
εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην περιοχή «Κουζουνός», ελαιώνα στην περιοχή 
«Αγριόπετρες»  και του κυλικείου της Σχολής καθώς και των μειοδοτικών 
διαγωνισμών για την τροφοδοσία και τον Τεχνικό Ασφαλείας της Σχολής, όπως και 
της πρόσληψης εποχιακού προσωπικού. 

 

 

Για την Ε.Ε. της ΑΚΣΣ 

Η Διευθύντρια 

Ζωή Παπαδάκη 

 

 


